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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005629-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

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:

VIA VAREJO S/A (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte VIA VAREJO S/A /Apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos ID 

25412735.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005629-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

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:

VIA VAREJO S/A (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte BANCO ITAUCARD S/A /Apelada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos 

autos ID 25500466.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001862-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA (REU)

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO CORREIA CARNEIRO OAB - SP170823 (ADVOGADO(A))

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Perícia Processo n. 

1001862-36.2019.8.11.0003 PERITO: Kemper Carlos Pereira - DATA: 

31/03/2020 às 14h15min Considerando as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, certifico o CANCELAMENTO da 

Perícia agendada no presente feito. Certifico ainda que a perícia ora 

cancelada será reagendada em momento oportuno, bem como, as partes 

devidamente intimadas. Rondonópolis, 24 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007715-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDA GIRALDES PORTELA (REQUERENTE)

MILTON ZANA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ELIAS ESTEVAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007715-60/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itiquira – MT 

Autor: Aguinaldo F Monteiro Cia Ltda Me. Réu: Banco Santander S/A e 

Outro. Vistos, etc. AGUINALDO F MONTEIRO CIA LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de BANCO SANTANDER S/A e JULIAR 

COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, pessoas jurídicas de direito privado, 

vieram-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 da presente Carta Precatória, sob pena de 

devolução sem cumprimento: a) carreando aos autos cópia da decisão do 

processo nº715-51.2018.811.0027 (Código – 56151), a qual deferira a 

expedição da presente carta precatória, bem como, a que deferira a 

amplitude de seus atos (decisão/despacho); b) apresentando mandato 

procuratório legível, eis que não aportara aos autos o referido documento, 

conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo 

Civil; c) juntando aos autos a decisão que deferira a assistência judiciária, 

eis que indicado à (fl.04 – correspondência ID 15295171, fl.02) ser o autor 

beneficiário (art.320, CPC); d) retificando o nome das partes no sistema 

PJe, eis que as partes constantes no sistema não condizem com as partes 

identificadas nos documentos juntados na Carta Precatória, nos termos do 

art.319, II, CPC; e) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 de setembro de 2018. 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000826-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 22335745.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002926-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO RIBEIRO MENEZES (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:

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

 

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

manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte adversa.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000430-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GOMES LISBOA (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id. 24556113.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006766-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA MIRANDA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONRADO DAMASCENO OAB - MG39083 (ADVOGADO(A))

JAIME QUEIROZ RESENDE OAB - MG20057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 29286308.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012762-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO (EXECUTADO)

DANIEL VICTOR FALCAO PEREIRA (EXECUTADO)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 21988642, tendo em vista o erro 

material constante na anterior.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007835-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de ID 25579609 .

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005574-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005574-05.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Zootec Indústria E Comercio De Produtos Agropecuários Ltda. Executado: 

Thallisson Gutierres Manhani. Vistos, etc. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que o executado fora citado por hora certa, conforme 

certidão de (ID 14382111). 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 19909695), porém, a 

correspondência fora devolvida, conforme documento de (ID 20892151). 

Deste modo, chamo o feito a ordem a fim de 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, 24 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001960-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/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 Feitos Cíveis nº 

1001960-21.2019.8.11.0003 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: 

Márcia Ribeiro dos Santos Sousa. Ré: Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A Vistos, etc... Analisando a peça de defesa 

apresentada pela ré, onde alega a ocorrência de litispendência com o 

processo nº 8017176-34.2018.811.0003 em tramite perante o 2° Juizado 

Especial Cível, hei por bem determinar a intimação da parte ré, para que no 

prazo de (10) dez dias, carreie os autos com a cópia do feito 

retromencionado. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para 

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

Rondonópolis, 24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003632-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA BARBOSA CORREA (EXECUTADO)

 

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

dias, deposite a diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012999-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

 

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

que de direito nos autos face os IDs 29953730 e 30339841.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005280-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DUILIO PIATO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS AUGUSTO DE JESUS (TESTEMUNHA)

EDILSON GONCALVES MEDEIROS (TESTEMUNHA)

LUIZ CARLOS SOARES (TESTEMUNHA)

VANIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

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

manifeste sobre a devolução da carta precatória de ID 30286665.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004975-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL CLEMENTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT26702/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ADRIAN FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004975-61.2020 Ação: Cobrança Autor: Maciel Clementino Ferreira. 

Réu: Anderson Adrian Furlan. Vistos, etc. MACIEL CLEMENTINO 

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

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de ANDERSON ADRIAN 

FURLAN, com qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, 

requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de 

Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça 

gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na 

forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto do 

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do 

que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas 

judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos cópia da declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, o que 

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

Roo-MT, 24 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: 1004782-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (EXEQUENTE)

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:

ALESSANDRO COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005068-24.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Erlei Cabral Machado. Executado: Alessandro Costa da Silva. Vistos, etc. 

ERLEI CABRAL MACHADO, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de ALESSANDRO COSTA DA SILVA, com qualificação nos 

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

Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina 

em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do 

NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 

- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 
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ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação sistemática do 

disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do 

art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a 

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral 

e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E 

não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o 

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o estado de hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004256-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILO VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

VR CLIMATIZACAO E COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004256-16.2019 Ação: Declaratória de Validade de Negócio Jurídico 

Autor: Nilo Veículos Ltda. Réus: Antônio Pereira da Costa e Outro. Vistos, 

etc. NILO VEÍCULOS LTDA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico” 

em desfavor de ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA, com qualificação nos 

autos, e CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, 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 dia 03 de agosto 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, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002053-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão Processo n. 1002053-52.2017.8.11.0003 

Certifico que na data de 17/03/2020 esta gestora entrou em contato com o 

Perito nomeado aos autos, Sr. Alexander Winnikow, e o mesmo informou 

que o periciando não compareceu à perícia designada, motivo pelo qual 

procedo a intimação do advogado do requerente para no prazo legal, 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito. Rondonópolis, 24 de 

março de 2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004888-08.2020.8.11.0003

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 BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004888-08.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Eva Cassiano de Sousa. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. EVA 

CASSIANO DE SOUSA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor de BANCO BMG 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 que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, narrando os 

fatos de forma pormenorizado, indicando os valores descontados pela ré 

no beneficio da parte autora, nos termos do artigo 319, III, 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, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005112-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA OAB - 025.984.271-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005112-43.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Geni Vital da Silva. Réu: Banco Votorantim S/A. Vistos, etc. GENI VITAL 

DA SILVA, com qualificação nos autos, neste ato representada por 

VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de 

BANCO VOTORANTIM 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 que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, narrando os fatos de 

forma pormenorizado, indicando os valores descontados pelo réu no 

benefício da parte autora, nos termos do artigo 319, III, do Código de 

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004863-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA GALVAO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004863-92.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Corina Galvão de Souza. Réu: Oi S/A. Vistos, etc. CORINA GALVÃO DE 

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

presente “Ação de Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de 

OI S/A, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, 

requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de 

Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça 

gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na 

forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto do 

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do 

que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas 

judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo prazo fixado acima, 

determino que a parte autora emende a inicial, a) indicando o correto valor 

da causa, nos termos do art. 292, V, e art. 319, V, ambos do Código de 

Processo Civil; b) carreando aos autos extrato atualizado de consulta nos 

órgãos de proteção ao crédito, eis que o de (ID 30436956) está 

desatualizado, sob pena de indeferimento da inicial, 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, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007234-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORVANI LUVERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se a parte Autora /Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009790-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO ROBERTO MACHADO (EXECUTADO)

WALISSON CASSIO DE MELO MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008343-15.2019.8.11.0003

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:

IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA - ME (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

ELIEZER PAZ COUTINHO OAB - PR46302 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar as contestações oferecidas nos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012700-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARGARIDA FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

ADIVAN FRANCISCO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARIA DAS GRAÇAS (REU)

RONALDO DE TAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004934-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MESSIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004934-94.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Jorge Messias 

dos Santos. Vistos, etc. BANCO 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 JORGE MESSIAS DOS SANTOS, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SIQUEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSUE SIQUEIRA CAMPOS OAB - 593.442.101-87 (REPRESENTANTE)

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1000513-95.2019.8.11.0003 Vistos etc... MARIO SIQUEIRA CAMPOS, com 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004285-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS RODRIGUES (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004285-03.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, via seu bastante procurador, nos autos 

da Ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais’, que lhe move CAMILA DOS SANTOS RODRIGUES, 

devidamente qualificado, ingressou nos autos com o pedido contraposto 

em sua peça de defesa, vindo-me conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, 

analisando o pleito contraposto formulado pela ré em sua defesa, 

procedimento este, que era admitido apenas em feitos de rito sumário que, 

por sua vez, com o advento do Novo Código de Processo Civil restou 

excluído, portanto, totalmente descabido o pedido contraposto em ações 

de rito ordinário, podendo a parte ingressar apenas com reconvenção, em 

consonância com o disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo 

CPC). Neste sentido a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS 

ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a demonstração de efetiva 

prestação de serviços que justifique a origem da emissão da duplicata, 

apresenta-se a mesma sem lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - 

Em razão da tramitação do feito sob o rito ordinário, não é possível o 

conhecimento de pedido contraposto de condenação do autor por danos 

morais apresentado em contestação. Tal pretensão deveria ter sido 

formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. 

DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO 

CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pela ré, como 

reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de (15) quinze 

dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010906-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1010906-79.2019.8.11.0003 Vistos etc... EVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 

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

presente ação em desfavor de ASSURANT SEGURADORA S.A. E 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. - CASAS PERNAMBUCANAS. 

Devidamente citadas, apresentaram contestações, as quais restaram 

impugnadas pela parte autora, 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 

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 
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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: 1002057-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REU)

JOSÉ MARCOS AIRES RIBAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002057-26.2016.8.11.0003 Vistos etc... EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - 

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

com a presente ação em desfavor de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 

E JOSÉ MARCOS AIRES RIBAS. Devidamente citados, apenas a 

seguradora apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando o exposto 

na peça defensiva e documentos acostados, hei por bem em deferir o 

pedido de assistência judiciária à seguradora em liquidação extrajudicial. 

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: 1012941-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ROSA SOUZA DOS SANTOS (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)

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 

1012941-46.2018.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Autora: Vilma Rosa Souza dos Santos. Ré: Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... VILMA ROSA SOUZA DOS 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, 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 
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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-MT, 

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

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004272-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BORGES DA ROCHA (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1004272-04.2018.8.11.0003 Vistos etc... ROSANE BORGES DA ROCHA, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, rejeito de plano a preliminar de 

incompetência do juizado especial, haja vista que a presente vara é de 

feitos gerais. 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007625-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYTON VILELA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007625-52.2018.8.11.0003 Ação: Obrigação de Não Fazer Autor: 

Glayton Vilela Guimarães. Ré: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc... GLAYTON VILELA GUIMARAES, com 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

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. Ademais, determino à parte autora 

para que acoste aos autos, no prazo de (15) quinze dias, extrato 

atualizado que comprove a negativação de seu nome pelo débito discutido 

na exordial. 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 
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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-MT, 

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

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-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 

1003704-85.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, via seu bastante procurador, nos autos 

da Ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais’, que lhe move SAMIR BADRA DIB, devidamente qualificado, 

ingressou nos autos com o pedido contraposto em sua peça de defesa, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, analisando o pleito 

contraposto formulado pela ré em sua defesa, procedimento este, que era 

admitido apenas em feitos de rito sumário que, por sua vez, com o advento 

do Novo Código de Processo Civil restou excluído, portanto, totalmente 

descabido o pedido contraposto em ações de rito ordinário, podendo a 

parte ingressar apenas com reconvenção, em consonância com o 

disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo CPC). Neste sentido 

a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM 

CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - 

Ausente nos autos a demonstração de efetiva prestação de serviços que 

justifique a origem da emissão da duplicata, apresenta-se a mesma sem 

lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - Em razão da tramitação do 

feito sob o rito ordinário, não é possível o conhecimento de pedido 

contraposto de condenação do autor por danos morais apresentado em 

contestação. Tal pretensão deveria ter sido formulada em sede de 

reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.305977-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE 

CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO 

DO RITO PELO JULGADOR. RITO ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO 

ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70043410620, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) Assim, condiciono o recebimento do 

pedido formulado pela ré, como reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

prazo de (15) quinze dias, sob pena de desconsideração do pedido. De 

outro ponto, 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005924-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005924-22.2019.8.11.0003 Vistos etc... MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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 
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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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013721-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE APARECIDA TAVARES (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1013721-83.2018.8.11.0003 Vistos etc... ELENICE APARECIDA TAVARES, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005655-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME (AUTOR(A))

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)

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 

1005655-17.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, via seu bastante procurador, nos autos 

da Ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito’, que lhe move 

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME, devidamente qualificado, 

ingressou nos autos com o pedido contraposto em sua peça de defesa, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, rejeito de plano a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, por se tratar de 

vara de feitos gerais cíveis. Ademais, analisando o pleito contraposto 

formulado pela ré em sua defesa, procedimento este, que era admitido 

apenas em feitos de rito sumário que, por sua vez, com o advento do 

Novo Código de Processo Civil restou excluído, portanto, totalmente 

descabido o pedido contraposto em ações de rito ordinário, podendo a 

parte ingressar apenas com reconvenção, em consonância com o 

disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo CPC). Neste sentido 

a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM 

CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - 

Ausente nos autos a demonstração de efetiva prestação de serviços que 

justifique a origem da emissão da duplicata, apresenta-se a mesma sem 
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lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - Em razão da tramitação do 

feito sob o rito ordinário, não é possível o conhecimento de pedido 

contraposto de condenação do autor por danos morais apresentado em 

contestação. Tal pretensão deveria ter sido formulada em sede de 

reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.305977-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE 

CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO 

DO RITO PELO JULGADOR. RITO ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO 

ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70043410620, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) Assim, condiciono o recebimento do 

pedido formulado pela ré, como reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

prazo de (15) quinze dias, sob pena de desconsideração do pedido. De 

outro ponto, 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005198-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINA CORREA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005198-48.2019.8.11.0003 Vistos etc... JUCELINA CORREA DE JESUS, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004003-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (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):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1004003-28.2019.8.11.0003 Vistos etc... BIG FARMA MEDICAMENTOS 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013390-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARBONARI JAHNEL (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1013390-04.2018.8.11.0003 Vistos etc... JESSICA CARBONARI JAHNEL, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006757-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINEZ REBELLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006757-40.2019.8.11.0003 Vistos etc... PAULO MARTINEZ REBELLATO, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 
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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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007407-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1007407-87.2019.8.11.0003 Vistos etc... IZABEL STEFANI ENNES 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004636-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELI FREIRE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/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 

1004636-39.2019.8.11.0003 Vistos etc... ISMAELI FREIRE RIBEIRO, com 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 16 de 341



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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003417-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VILLALBA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/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 

1003417-88.2019.8.11.0003 Vistos etc... HELENA VILLALBA DUARTE, 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001530-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (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:

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 

1001530-69.2019.8.11.0003 Vistos etc... VANDERLEI PEREIRA DOS 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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 
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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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002317-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EULLER DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/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 

1002317-35.2018.8.11.0003 Vistos etc... EULLER DA SILVA LEITE, com 

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

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007623-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CARVALHO SOUZA (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007623-82.2018.8.11.0003 Vistos, etc... CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT, via seu bastante procurador, nos 

autos da Ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais’, que lhe move VALDIVINO CARVALHO SOUZA, 

devidamente qualificado, ingressou nos autos com o pedido contraposto 

em sua peça de defesa, vindo-me conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, 

analisando o pleito contraposto formulado pela ré em sua defesa, 

procedimento este, que era admitido apenas em feitos de rito sumário que, 

por sua vez, com o advento do Novo Código de Processo Civil restou 

excluído, portanto, totalmente descabido o pedido contraposto em ações 

de rito ordinário, podendo a parte ingressar apenas com reconvenção, em 

consonância com o disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo 

CPC). Neste sentido a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS 

ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a demonstração de efetiva 

prestação de serviços que justifique a origem da emissão da duplicata, 

apresenta-se a mesma sem lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - 

Em razão da tramitação do feito sob o rito ordinário, não é possível o 

conhecimento de pedido contraposto de condenação do autor por danos 

morais apresentado em contestação. Tal pretensão deveria ter sido 

formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. 

DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO 

CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pela ré, como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 18 de 341



reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de (15) quinze 

dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, 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, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013734-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE LHANOS (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013734-82.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, via seu bastante procurador, nos autos 

da Ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais’, que 

lhe move CARLOS ALBERTO DE LHANOS, devidamente qualificado, 

ingressou nos autos com o pedido contraposto em sua peça de defesa, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, analisando o pleito 

contraposto formulado pela ré em sua defesa, procedimento este, que era 

admitido apenas em feitos de rito sumário que, por sua vez, com o advento 

do Novo Código de Processo Civil restou excluído, portanto, totalmente 

descabido o pedido contraposto em ações de rito ordinário, podendo a 

parte ingressar apenas com reconvenção, em consonância com o 

disposto no artigo 343 do NCPC (artigo 315 do antigo CPC). Neste sentido 

a jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM 

CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - 

Ausente nos autos a demonstração de efetiva prestação de serviços que 

justifique a origem da emissão da duplicata, apresenta-se a mesma sem 

lastro legal e, portanto, o protesto é indevido. - Em razão da tramitação do 

feito sob o rito ordinário, não é possível o conhecimento de pedido 

contraposto de condenação do autor por danos morais apresentado em 

contestação. Tal pretensão deveria ter sido formulada em sede de 

reconvenção.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.305977-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

22/03/2016) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA PROPOSTA PELO RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE 

CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO 

DO RITO PELO JULGADOR. RITO ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO 

ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70043410620, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) Assim, condiciono o recebimento do 

pedido formulado pela ré, como reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao 

pagamento das custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no 

prazo de (15) quinze dias, sob pena de desconsideração do pedido. De 

outro ponto, 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 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

24/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008217-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL PERES NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008217-62.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Juina – MT 

Autor: Jakison Pereira. Réu: Brasil Peres Novaes. Vistos, etc. 

Considerando o teor da certidão de (ID 30297631), 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, 24 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005036-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005036-19/2020 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar Autora: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis. Vistos etc. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de direito privado, 

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

de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar”, sobrevindo o 

pedido liminar, vindo-me os autos conclusos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar objetivando prorrogação do 

mandato do atual Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Santa Casa de 

Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, ora autora, com a 

manutenção dos poderes de representação, por mais 120 (cento e vinte) 

dias. Por fim, requer seja deferida a tutela provisória de urgência de 

natureza cautelar devendo prorrogar-se o mandato do atual Conselho 

Diretor e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis, mantendo-se os poderes de representação, por mais 120 

(cento e vinte) dias, nos termos do item ‘a’ de (fl.09 – correspondência ID 

30531807, fl.07), bem como, seja deferida a assistência judiciária, nos 

termos do item ‘a’ de (fl.09 – correspondência ID 30531807, fl.07). D E C I D 

O: Considerando os documentos de (fls.27/31 – correspondência ID 

30531818 a ID 30531819), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). A ação manejada pela autora é tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar com caráter antecedente, assim, para que 

possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado - fumus boni iuris - e 

a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito - periculum in mora - 

caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo e, no caso em 

pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie se fazem presentes. 

Por outro lado, conforme se depreende da ação proposta pela autora, 

nota-se com segurança que os elementos carreados ao ventre dos autos 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, eis que as 

medidas de prevenção de contágio pelo COVID-19 é pública e notória, a 

saber a Portaria-Conjunta nº249 de 18 de março de 2.020 do TJMT, 

Decretos Estaduais de (fls.33/36 – correspondência ID 30531821) e o 

Decreto Municipal nº9.047 de 17 de março de 2.020 de Rondonópolis-MT 

de (fls.37/43 – correspondência ID 30531840), desaconselham 

(reunião/aglomeração de pessoas) ou mesmo impedem o cumprimento do 

artigo 19 do Estatuto Social da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade 

de Rondonópolis de (fl.20 – correspondência ID 30531817, fl.05). No 

mesmo sentindo, a parte autora comprovara a publicação de Edital 

Convocatório, a fim de eleger o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal para 

a gestão 2020/2022, em consonância com o documento de (fl.32 – 

correspondência ID 30531822), bem como, a finalidade da instituição 

filantropa (fls.16/26 – correspondência ID 30531817). Assim, como frisado 

anteriormente, o pedido liminar formulado pela autora, deve à evidência 

dos elementos carreados ao ventre do feito, ser atendido, ante a situação 

sui generis que se encontra a nação e, consequentemente o Sistema 

Único de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis, ora autora. Por tais considerações, hei por bem em deferir a 

liminar suplicada no último parágrafo – item ‘a’ de (fl.09 – correspondência 

ID 30531807, fl.07), eis que preenchidos os requisitos dos artigos 294 e 

300 do Código de Processo Civil. Ressalto que os atuais Conselho Diretor 

e Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis deverão cumprir fielmente os termos do Estatuto da aludida 

Associação Civil (fls.16/26 – correspondência ID 30531817), sob as 

penas da lei. Citem-se as entidades elencadas no primeiro parágrafo do 

item ‘1’ de (fl.04 – correspondência ID 30531807, fl.02) (art.8º do Estatuto 

Social da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, fl.17 

– correspondência ID 30531817, fl.02) e constem no mandado as 

advertências dos artigos 306 e 307, do Código de Processo Civil. Ofertada 

a defesa, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à autora 

(parágrafo único, artigo 307, CPC). Intime-se a parte autora para formular 

o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 

apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 

cautelar (art.310, CPC). Formulado o pedido principal deverá o valor da 

causa ser indicado corretamente. (art.291, CPC e, Informativo 460/STJ). 

Vista ao Ministério Público (art. 178, I, NCPC). Servirá a presente decisão 

como mandado judicial. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. 

Roo-MT, 24 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005068-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005068-24.2020 Ação: Revisional de Contrato Autor: Lucas Borges de 

Jesus. Réu: Omni Financeira S/A. Vistos, etc. LUCAS BORGES DE JESUS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

neste Juízo com “Ação Revisional de Contrato”, em desfavor de OMNI 

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

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

autora que celebrará com o réu contrato de financiamento para a 

aquisição de veículo no valor de R$15.604,90 (quinze mi, seiscentos e 

quatro reais e noventa centavos), o qual seria adimplido em (48) quarenta 

e oito parcelas mensais no valor de R$713,55 (setecentos e treze reais e 

cinquenta e cinco centavos) cada, conforme documento de (ID 30554058). 

Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que a) a ré se 

abstenha de incluir o nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito, b) seja autorizado ao autor a consignação nos autos do valor que 

entende devido, qual seja, o importe de R$549,16 (quinhentos e quarenta e 

nove reais e dezesseis centavos); nos termos do último parágrafo de (ID 

30554050, pág.13). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

30554056), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). 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 
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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 da parte autora, 

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 

- REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 330 DO 

CPC/15 - DEPÓSITO DAS PARCELAS - VALORES INCONTROVERSOS OU 

VALOR INTEGRAL - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - 

INCLUSÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE 

- MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - VEDAÇÃO. Para a concessão 

da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos 

previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do 

direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Não é o caso de autorizar o depósito judicial, porquanto a satisfação do 

crédito incontroverso na forma contratada facilita o seu recebimento pelo 

credor, além de evitar os entraves burocráticos enfrentados para o 

levantamento das quantias em contas judiciais. A inscrição do nome do 

devedor em órgãos de restrição ao crédito sinaliza o exercício regular do 

direito do credor, não havendo que se falar em concessão do efeito 

liberatório em razão do simples ajuizamento da ação revisional. Não é 

cabível a manutenção da Agravada na posse do veículo, pois restringiria o 

direito constitucionalmente garantido à parte agravante de reaver o bem, 

conforme estabelecido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da 

República.” (TJ-MG - AI: 10000160531505001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA.TUTELA DE URGÊNCIA.RETIRADA/ABSTENÇÃO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.MANUTENÇÃO NA 

POSSE DO BEM.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.AUSÊNCIA. 

DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente o 

requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento de 

pedido de tutela de urgência, para retirada/abstenção de inscrição em 

2cadastro restritivo de crédito e manutenção na posse do bem dado em 

garantia fiduciária. 2. Diante da ausência de plausibilidade das alegações 

do devedor, quanto às supostas abusividades no contrato, o depósito do 

valor integral das parcelas em juízo não é suficiente para 

descaracterização da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não 

provido.” (TJ-PR - AI: 15593343 PR 1559334-3 (Acórdão), Relator: Luiz 

Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 05/10/2016, 15ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1906 19/10/2016) 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). Por fim, a mera alegação de que os juros 

pactuados são exorbitantes não possui o condão de legitimar a 

concessão da tutela de urgência pretendida nos autos. Portanto, hei por 

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

deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no (ID 30554050, pág.14), eis que entendo, por 

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

ampla defesa, bem como, deverá a distribuição do ônus processual 

ocorrer quando do saneamento do feito (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 05 

de agosto de 2020, às 08h30min. 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, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA PATRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000148-07.2020 Ação: Anulatória de Negócio Jurídico Autora: Maria 

Luiza Pereira Patricio. Réu: Pernambucanas S/A. Vistos, etc. MARIA LUIZA 

PEREIRA PATRÍCIO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Anulatória de Negócio Jurídico” em desfavor de 

PERNAMBUCANAS S/A, 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 de (ID’s 27815540, 27815892, 27815894), 

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

outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘b’ de (ID 27815509, 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 03 de agosto de 2020, às 10h30min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

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

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001200-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BRUNO DE SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANCHEZ & MARTINS LTDA (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 

nº1001200-38.2020 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Wesley Bruno de Souza Amorim. Ré: Sanchez & Martins 

Ltda (Joá Modas). Vistos, etc. WESLEY BRUNO DE SOUZA AMORIM, com 

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

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

SANCHEZ & MARTINS LTDA (JOÁ MODAS), 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). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘d’ de (ID 28485342, pág.08), 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 05 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, 24 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLI ROMERO GARCIA (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 

1000599-03.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Emanuelli Romero Garcia Gimenes Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... EMANUELLI ROMERO GARCIA 

GIMENES, 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° 6/2283965-8; que, recebeu em sua 

residência uma notificação aduzindo que fora encontrado um débito no 

valor de R$ 670,17 (seiscentos e setenta reais, dezessete centavos), com 

vencimento para o dia 30 de outubro de 2017; 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 30 de 

maio de 2017, 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.199 – Id 22954686; e, a empresa ré requerido o julgamento antecipado 

(fls.202 – Id 23099918). Não houve recolhimento das custas da 

reconvenção (fl.203 Id 30565414), 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. Emanuelli Romero Garcia 

Gimenes 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$ 670,10 (seiscentos e setenta reais, dez 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$ 670,10 (seiscentos e setenta reais, dez 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 30 de maio de 2017, no qual consta que o referido 

equipamento encontrava-se “procedimento irregular no medidor” (fl.157 Id 

13968938), 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. 
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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 

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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 23 de 341



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. 

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.53/56 Id 11596728). 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 
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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$ 670,10 (seiscentos e setenta reais, dez 

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 EMANUELLI ROMERO 

GARCIA GIMENES, 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$ 670,10 (seiscentos e setenta reais, 

dez centavos), com vencimento para o dia 30 de outubro de 2017, 

ratificando a decisão de (fls. 5/56 - Id 11596728). 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. 24 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007505-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO TEIXEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007505-09.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Sivaldo 

Teixeira do Carmo Réu: Banco do Brasil S/A Vistos, etc... SIVALDO 

TEIXEIRA DO CARMO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção (fls.462/464 – ID 29685824), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por SIVALDO TEIXEIRA DO CARMO, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “c” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pela parte autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roondonópolis-Mt, 24 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013697-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA MARTINS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1013697-55.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S/A 

Ré: Patrícia Ferreira Martins-Me Vistos, etc... BANCO BRADESCO S/A, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação 

em desfavor de PATRÍCIA FERREIRA MARTINS-ME, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fls.73/74 – Id 27789024), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de PATRÍCIA FERREIRA MARTINS, todos 

com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela parte ré. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roondonópolis-Mt, 24 de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016030-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCINEIA FERREIRA NEVES SERCL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1016030-43.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S/A 

Ré: Marcineia Ferreira Neves Vistos, etc... BANCO BRADESCO S/A, com 
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qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de PATRÍCIA FERREIRA MARTINS-ME, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fls.73/74 – Id 27789024), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de MARCINEIA FERREIRA NEVES, todos 

com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela parte ré. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roondonópolis-Mt, 24 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002864-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA GOTTARDI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002864-41.2019 Ação: Indenização Autor: Neila Gotardi Ré: Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S/A Vistos, etc... NEILA GOTARDI, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.84/87 

– Id 30292081), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por NEILA GOTARDI, em 

desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Cada parte será responsável pelo 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roondonópolis-Mt, 24 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015283-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1015283-93.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Jacson do 

Nascimento Ré: Telefônica Brasil S/A Vistos, etc... JACSON DO 

NASCIMENTO, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor do TELEFÔNICA BRASIL S/A, com qualificação nos 

autos, requereu a desistência da ação (fls. 37/38 – Id 28434904), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela parte autora é pertinente, por isso, por isso, deve 

ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Considerando o documento de (fl.34 – Id 26553070), hei por 

bem em deferir o pedido de assistência judiciária. Face ao exposto, o mais 

que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado por 

JACSON DO NASCIMENTO, desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que beneficiário da assistência 

judiciária. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 24 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000783-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000783-27.2016 Ação: Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito 

Autor: Rosano Marcondes Barbosa Ré: Sicredi Sul MT Vistos, etc... 

ROSANO MARCONDES BARBOSA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROPSSO, com qualificação nos autos, tendo a parte 

autora abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após 

devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode 

verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O processo hodierno 

rege-se pelo princípio da publicidade, por representar uma garantia para o 

jurisdicionado. Segundo referido princípio, as partes têm o direito de serem 

intimadas de todos os atos do processo. Logo, a intimação pessoal do 

autor é indispensável à caracterização do abandono de causa, conforme 

exigência contida no artigo 475, III, § 1º. Encontrando-se paralisado 

processo por desídia da parte, deverá ser intimada para no prazo de cinco 

dias dar regular andamento ao feito, sob pena de sua extinção, 

exigindo-se que referida intimação seja feita pessoalmente. A propósito, 

elucida a doutrina: "A intimação pessoal da parte, exigida textualmente 

pelo Código, visa a evitar a extinção, nas hipóteses em que a negligência e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 26 de 341



o desinteresse são apenas do advogado, e não, do sujeito processual 

propriamente dito. Ciente do fato, "a parte poderá substituir seu 

procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo 

retome o curso normal" (Pontes de Miranda. Curso de Direito Processual 

Civil. 40ª edição. Vol. I, Ed. Forense. 2003. p.280). Analisando o teor do 

dispositivo supramencionado, nota-se claramente que a única exigência 

para extinção do feito em razão do abandono da causa é a intimação 

pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, não havendo qualquer imposição de intimação do patrono. 

Nesse mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação do patrono da parte para a 

extinção do processo em decorrência do abandono da causa. Incidência 

da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas 

dos autos, concluiu que a intimação pessoal da parte fora comprovada na 

espécie. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, 

demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da 

Súmula desta Corte.3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 238795 / SP- Min. Rel. Maria Isabel Gallotti - DJe: 

27/09/2013) Após detida analise dos autos, verifico que a parte autora foi 

regularmente intimada, nos termos do art. 485, §1º do Código de Processo, 

e deixou o prazo transcorrer in albis, conforme se pode constatar pela 

certidão de (fl.184 – Id 30280001) de forma que a extinção do feito é a 

medida que se impõe. Por oportuno, saliento que não vislumbro que exista 

a necessidade de requerimento da parte adversa, uma vez que como 

norteador do processo ao Juiz compete verificar o bom andamento 

processual e penalizar as desídias uma vez intimadas a sanar o abandono 

do processo. Friso, parte foi intimada pessoalmente a providenciar o 

andamento no feito, suprindo a falha nele existente, mas deixara que se 

escoasse o prazo assinado, consoante certidão exarada nos autos e, em 

sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do 

feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por ROSANO MARCONDES 

BARBOSA, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GRTOSSO, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando o 

autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual 

deverá ser atualizado. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 de 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003857-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO ROLIM DA SILVA (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, 

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: 1000744-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONICE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELE PERES DE SOUZA OAB - MT0018424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000744-25.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA CLEONICE DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Defiro a AJG 

postulada na exordial Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência 

de conciliação, para o dia 23/04/2019, às 10:00h. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004101-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005885-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ELIAS ESTEVAO (REU)

GLIDY M WANOVICH ESTEVAO (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca dos Avisos de Recebimento juntados, tendo em 

vista terem sido assinados por terceira pessoa estranha aos 

autos,requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007956-97.2019.8.11.0003

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:

NOILDO CLEMENTE DA SILVA (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, acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000382-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

 

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 Carta Precatoria devolvida ID retro, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010851-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIANA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REU)

RICARDO ANTÔNIO DE AMORIM (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010851-31.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOICIANA DA SILVA SOUZA REU: RICARDO ANTÔNIO DE 

AMORIM, WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP Vistos etc. Recebo a 

emenda e defiro a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, 

que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001959-41.2016.8.11.0003

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:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 3 de abril de 2017. Intimação do Dr. 

ADRIANO CARRELO SILVA, 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. Processo: 

1001959-41.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 130.000,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA Parte Ré: RÉU: LOUIS DREYFUS 

COMPANY BRASIL S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA 

ALVES DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001959-41.2016.8.11.0003

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:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 3 de abril de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº DO PROCESSO: 

1001959-41.2016.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 130.000,60 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: CLOVIS 

HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - MT0014266A-B

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001515-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001515-08.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO EXECUTADO: BANCO 

SANTANDER Vistos etc. Tendo em vista o acordo noticiado, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007028-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema 

PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no 

cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de 

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004616-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDONCA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004616-53.2016.8.11.0003 AUTOR: FRANCISCO MENDONCA MORAIS 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. Aguarde-se o prazo para contestação, impulsionando-se em seguida. 

Rondonópolis/MT, 20 de março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007028-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

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 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação 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))

 

Cumprindo determinação judicial, INTIMEM-SE os advogados das partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação 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))

 

Cumprindo determinação judicial, INTIMEM-SE os advogados das partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008656-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE TOQUETAO DE ARAUJO SANCHEZ (REU)

EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO XAVIER DE OLIVEIRA OAB - SP240703 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS (CONFINANTES)

JOSAFÁ DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

EUNICE CARVALHO DA SILVA (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da CERTIDÃO do Sr. Oficial de Justiça (Id 

22183249).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000592-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA COLOMBO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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 requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação ID 22275880, 

tendo em vista que a intimação anterior foi equivocadamente feita a parte 

autora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003144-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

querendo, contrarrazoar os Embargos de Declaração interpostos de ID 

retro.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009335-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDO ALVES PIRES (REQUERENTE)

CARLA FERNANDA ALVES PIRES (REQUERENTE)

CARLOS FERNANDO ALVES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REQUERIDO)

APARECIDO LINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

legal, MANIFESTAR acerca da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) - Id 

23168078, bem como para requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001873-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001873-31.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROGERIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO REU: PANORAMA 

IMOBILIARIA LTDA - ME Vistos etc. RECEBO a emenda retro. DETERMINO a 

inclusão de ADÉLIA CAMILO DE FARIAS no polo passivo na presente 

ação, devendo a Secretaria proceder às alterações necessárias. Todavia, 

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício como requerido, posto que o 

autor não demonstrou o esgotamento dos esforços para localização do 

endereço da requerida, a fim de justificar a necessidade de intervenção 

judicial para tanto. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, nos termos do art. 321, do CPC, informando nos 
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autos o endereço completo da mencionada requerida, incluindo o Código 

de Endereçamento Postal, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001490-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZA DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001490-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: EUZA DE SOUZA COSTA 

Vistos etc. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

devedora, nos moldes do art. 513, II, do CPC, para pagar o valor indicado 

na execução, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que 

a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da 

multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, 

sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação. Efetuado 

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

referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 

2º, do art. 523, do CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MORAIS DAL PIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000033-20.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): THIAGO MORAIS DAL PIVA REU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006364-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MELISSA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006364-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCELA OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: JANAINA 

MELISSA TEIXEIRA Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no ID 

anterior, intime-se a parte requerente 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-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1007940-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007940-17.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Procedam-se as retificações 

pertinentes, eis que o presente feito trata-se, agora, de cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte devedora, nos moldes do art. 513, II, do CPC, 

para pagar o valor indicado na execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

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

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

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

penhora e avaliação. Efetuado o pagamento parcial da obrigação 

perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o 

restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC. 

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013105-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARVALHO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013105-11.2018.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANO CARVALHO LIMA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MADEIRAS BRASIL COMERCIO 

VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos etc. Defiro o 

requerimento anterior, e determino a citação da parte ré por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC. 

Transcorrido in albis o prazo do edital, desde já, nos termos do art. 72, 

inciso II, do CPC, nomeio como curador especial a demandada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como, 

para manifestar-se em tal condição, 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: 1006600-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006600-04.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERENILDA DOS SANTOS REU: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA 

& CIA LTDA - ME, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME 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: 1005084-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO VIVAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SLOMA ENGEL & CIA. LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005084-12.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAURICIO ANTONIO VIVAN REU: JULIANO SLOMA ENGEL & 

CIA. LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista o petitório anterior, determino 

seja procedida a busca do endereço da parte requerida junto ao INFOJUD 

e BACENJUD. Com as informações, intime-se a parte requente 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004910-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RAMALHO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

CESAR SERGIO GARCIA DE ANDRADE (CONFINANTES)

JOSÉ AMAURILIO R. DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004910-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVIA RAMALHO NEVES REU: PANORAMA IMOBILIARIA 

LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista o petitório anterior, determino seja 

procedida a busca do endereço da parte requerida junto ao INFOJUD. Com 

as informações, intime-se a parte requente 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003441-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

LOURDES DE SOUZA MAIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOYSES (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003441-24.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EVANDRO BENTO DA SILVA, LOURDES DE SOUZA MAIA 

SILVA REU: JOAO MOYSES Vistos etc. Antes de analisar o pedido de 

citação editalícia da parte requerida, determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço dela junto ao RENAJUD e INFOJUD. Com 

as informações, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requer 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: 1000662-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-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 DESPACHO Processo: 1000662-28.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BRUNO HENRIQUE CAMARGO DA SILVA REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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), 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem 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: 1003796-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003796-34.2016.8.11.0003 AUTOR: ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: 

JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Aguarde-se o prazo para 

contestação, impulsionando-se em seguida. Rondonópolis/MT, 01 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003536-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR JUNIOR BONFIM (EXECUTADO)

M J BONFIM - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003536-83.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: M J BONFIM - ME, MOACIR 

JUNIOR BONFIM 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 21371449), 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003417-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROBERTA SILVA LOBO (AUTOR(A))

MARIA INES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 7 de março de 2017. Intimação da Dra. 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA, 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. Processo: 

1003417-93.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 57.056,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: MARIA 

INES SILVA, MARIANA ROBERTA SILVA LOBO Parte Ré: RÉU: UNIMED DO 

ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA 

ALVES DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004962-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004962-04.2016.8.11.0003 AUTOR: JOSE SEVERINO RÉU: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos etc. Nos termos do art. 334, §4º, inciso I, do 

CPC/15, a audiência de conciliação não será realizada se AMBAS as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, no prazo previsto no § 5º do mesmo artigo, o que não 

ocorreu in casu. Desse modo, indefiro o petitório retro, mantendo a 

audiência designada para o dia 21/03/2017. Rondonópolis/MT, 20 de março 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008147-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-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 DESPACHO Processo: 1008147-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL DA SILVA PORTELA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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), 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001611-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE FERREIRA DE MACEDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

legal, MANIFESTAR acerca do cumprimento do acordo avençado pelas 

partes (Id 22251838), requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002022-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO BRAZILIANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002022-32.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO RICARDO BRAZILIANO - ME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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 02 de SETEMBRO de 2020, 

às 16h. 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: 1013653-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013653-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RICARDO BORGES QUEIROZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de ação de ação 

de ação de cobrança de seguro dpvat ajuizada por RICARDO BORGES 

QUEIROZ em face de PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Citado o requerido o requerido ofertou contestação (ID 20154465). Pois 

bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou inexitosa (ID 

20252904), razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. Com efeito, sorte não se reserva à preliminar a 

necessidade de alteração do polo passivo da lide para inclusão da 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, a qual, 

sem mais delongas, não merece prosperar, posto que qualquer 

seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 6.194/74 tem 

legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de cobrança de 

seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os seguintes 

arestos: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.” (destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - 

INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido 

de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada como 

única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.” (grifo 

nosso) “Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido.” 

(grifamos) Destarte, inexistindo outras questões preliminares a serem 

apreciadas, bem como, tendo em vista que as partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez da 

parte requerente. Defiro a realização de perícia postulada e, para tanto, 

nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na 

Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – 

R o n d o n ó p o l i s - M T ,  t e l . :  ( 6 6 )  3 4 2 6 - 6 7 7 3  e  e - m a i l : 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003796-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003796-34.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA REU: JOFA COMERCIO E 

LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA 

- ME Vistos etc. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio 

necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a 

parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter 

satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio 

processual condizente com a solução da lide. Sobre o tema é a lição de 

Fredie Didier Jr: "A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in 

concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há 

como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois 

ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O 

exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação 

de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento 

judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de 

Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto 

segue: “Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte 

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao 

art. 267, p. 436) Analisando o caderno processual, visualizo o interesse 

de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima 

destacado. In casu, a pretensão do requerente é a declaração a 

inexistência de débito, bem como a condenação da requerida em 

indenizar-lhe por danos morais. Para tanto, foi ajuizada a presente 

demanda. Portanto, REJEITO a preliminar enfocada. Destarte, inexistindo 

outras preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 
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Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro 

as provas orais requeridas pela requerente e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de SETEMBRO de 2020, às 14h. 

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. Intime-se. Expeça-se o 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002337-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GARCIAS PACHECO (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:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002337-26.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): THIAGO GARCIAS PACHECO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Cuida-se de ação de ação de 

ação de cobrança de seguro dpvat ajuizada por THIAGO GARCIA 

PACHECO em face de PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Citado o requerido o requerido ofertou contestação (ID 13699562). Pois 

bem. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a obtenção de conciliação, pois, em que pese a intenção 

conciliatória manifestada pelo autor, não se vislumbra reciprocidade por 

parte da requerida, a teor do contido no ID. 1987875, de modo que, assim, 

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

Compulsando os autos vislumbro que a parte requerida arguiu como 

preliminar ausência de interesse de agir ante a falta de pedido 

administrativo prévio, o que, como se vê adiante, não merece guarida: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - PRELIMINAR - 

FALTA DE INTERESSE EM AGIR - DESNECESSIDADE DE SE SOCORRER 

PREVIAMENTE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS -REJEITADA - MÉRITO - 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE ATESTE O GRAU DA 

DEFORMIDADE PERMANENTE - DESNECESSIDADE - INCOMPETÊNCIA DO 

CNSP, QUANDO CONFLITANTE COM LEI ESPECIAL - MINORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. Não se faz necessário o prévio requerimento administrativo à 

seguradora, porque não se encontra remissão dessa obrigação na Lei nº. 

6.194/74. O art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74 diz que o "pagamento da 

indenização (de seguro DPVAT) será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente". O CNSP possui competência para regular 

as operações de seguro, desde que não contrarie lei hierarquicamente 

superior. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios 

quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 

20 do CPC. (TJMT. Apel.Cív. nº 81571/2009. Rel. Desa. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, 2ª Câm.Cív. Julg. 24/03/2010, Publ. 05/04/2010). 

(destacamos) “Assistência Judiciária. DPVAT. Benefício da gratuidade não 

é amplo e absoluto - Hipótese em que não é ilegal condicionar o juiz a 

concessão de gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a 

atividade ou o cargo exercido pelo interessado fazem em princípio 

presumir não se tratar de pessoa pobre. Ademais, possibilidade de 

concessão do benefício posteriormente, uma vez cumprido por parte do 

agravante a determinação judicial. Determinação para que a autora 

comprove se formulou pedido administrativo perante a ré. 

Inadmissibilidade. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido, não 

constituem pressupostos, requisitos legais ou condições de 

admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. AI nº 

990092964291. Rel. Des. Júlio Vidal, 28ª Câmara de Direito Privado. Julg. 

24/11/2009, Publ. 15/12/2009). (grifamos) Forte nas lições jurisprudenciais 

epigrafadas, rejeito a preliminar em comento. Melhor sorte não se reserva 

à preliminar a necessidade de alteração do polo passivo da lide para 

inclusão da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, a qual, sem mais delongas, não merece prosperar, posto que 

qualquer seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 

6.194/74 tem legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de 

cobrança de seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os 

seguintes arestos: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA 

- SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - PRELIMINARES 

REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A 

indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a qualquer 

Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do artigo 7º 

da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades seguradoras 

são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e possuem o direito de 

haver regressivamente do proprietário do veículo o valor que 

desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou quitação relativa 

à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ SEGUROS S/A, 

não há que se falar em ausência de interesse de agir da apelada. Se o 

pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, ou seja, na 

audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de mais de 10 

anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código Civil de 

1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a entrada em 

vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da apelada em 

pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 

28/04/2000.” (destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - 

INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido 

de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo a convivente apontada como 

única beneficiária do seguro, é dela o direito de perceber a verba 

securitária, porque tal direito não se submete à partilha por herança. A 

aplicação dos honorários advocatícios no teto de 20% do valor da 

condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil A correção monetária deve incidir a partir da data 

do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.” (grifo 

nosso) “Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo de Instrumento 

992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim Comarca: Franca 

Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 

23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. Acidente de veículo 

Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição da ré pela 

Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de qualquer 

integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do ônus da 

prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a transferência da 

responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais - Valor arbitrado 

compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo improvido.” 

(grifamos) Destarte, tendo em vista que as partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, bem como, que inexistem outras questões 

instrumentais a serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como 

ponto controvertido da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez 

da parte requerente. Defiro a realização de perícia postulada pela 

requerida e, para tanto, nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com 

endereço profissional na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila 

Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 3426-6773 e e-mail: 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir. Intimem-se as partes para indicar 

assistente técnico e a parte autora para apresentar quesitos, em 15 

(quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O expert deverá indicar a data, 

hora e local para a realização da perícia, devendo, ainda, apresentar o 

laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a fiel observância 

ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do CPC. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimados da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). O causídico 

deverá diligenciar o comparecimento do (a) autor (a) à perícia, em prol da 

celeridade processual. Com a entrega do laudo, manifestem-se as partes 
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no prazo legal. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. Expeça-se o 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003417-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROBERTA SILVA LOBO (AUTOR(A))

MARIA INES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003417-93.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA INES SILVA, MARIANA ROBERTA SILVA LOBO REU: 

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS Vistos etc. Alegou a requerida UNIMED DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS (FESP), que realizou a alienação voluntária 

parcial de carteira envolvendo a totalidade dos produtos de contratação 

individual-familiares e parcial de produtos coletivos para a CENTRAL 

NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), a qual foi analisada 

e deferida pela ANS, postulando o ingresso da CNU no polo passivo deste 

processo como única parte ou, subsidiariamente, na qualidade de 

assistente litisconsorcial (ID. 19236010). Ouvida, a parte autora anuiu com 

o pleito subsidiário da autora (ID. 21724349). Sobre o tema: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. Omissão – Vício caracterizado – Acórdão embargado 

que não se manifestou acerca do pedido de ingresso como litisconsorte 

passivo formulado pela Central Nacional Unimed Cooperativa Central (CNU) 

– Alienação da carteira de beneficiários da Unimed do Estado de São 

Paulo (FESP) pela embargante – Comunhão de direitos e obrigações entre 

as operadoras que autoriza o litisconsórcio passivo – Acolhidos os 

embargos de declaração para o fim de deferir o pedido de ingresso da 

embargante como litisconsorte passivo. Embargos acolhidos. (TJ-SP - 

EMBDECCV: 10991954420148260100 SP 1099195-44.2014.8.26.0100, 

Relator: Christine Santini, Data de Julgamento: 29/11/2019, 1ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019). (Grifamos). ISTO POSTO 

e sem mais delongas, havendo comunhão de direitos e obrigações entre 

as operadoras de plano de saúde, e ausente prejuízo à autora, anuente, 

inclusive, DEFIRO o ingresso nos autos da Central Nacional Unimed 

Cooperativa Central (CNU ) como litisconsorte passivo [1], com 

observância do art. 119, parágrafo único, do CPC[2], devendo a Secretaria 

proceder com as alterações pertinentes. No mais, manifestem-se as 

partes em 10 (dez) dias requerendo o que de direito, tendo em vista o 

momento processual. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 124. Considera-se 

litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir 

na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. [2] A assistência 

será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de 

jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se 

encontre. (Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004362-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004362-46.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EXECUTADO: 

ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME Vistos etc. 

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por ECOENGE 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME em face da execução de título 

extrajudicial lhe move B.A COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (ID 17941092). 

Manifestação do excepto no ID 20991224. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: O cabimento da exceção de pré-executividade é 

admitido pela jurisprudência e doutrina em hipóteses restritas, como, por 

exemplo, questões relativas a pressupostos processuais, condições da 

ação, as quais poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício pelo 

julgador, bem como matérias arguidas pela parte que dispensem dilação 

probatória. Sucede que a questão relativa ao termo inicial para cobrança 

dos juros moratórios, não condiz com os pressupostos processuais e 

condições da ação do feito executivo. Além disso, a matéria aventada pela 

parte excipiente constitui o próprio mérito da decisão executada. Logo, o 

meio utilizado pela parte executada para discutir o excesso do valor 

executado não é adequado, pelo que se impõe a rejeição do incidente. 

Nesse sentido: “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

TAXA. JUROS MORATÓRIOS. 1. Discussões acerca do termo inicial da 

correção monetária, da taxa de juros incidente, sua legalidade até ulterior 

pagamento, percentual aplicável, devem ser veiculadas por embargos à 

execução. 2. Tramitando o feito desde 1995, resta preclusa oportunidade 

para análise dessas questões. Não são matéria de ordem pública e não 

indicam erro material no cálculo do exequente. A via da exceção de 

pré-executividade era inadequada. 3. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 

20930586220198260000 SP 2093058-62.2019.8.26.0000, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 27/05/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/05/2019). (grifamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - 

RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é oponível 

apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de 

ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, 

o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de 

execução, discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com 

a via da exceção de pré-executividade. Isso porque, a questão discutida 

pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra 

os cálculos exige dilação probatória.” (TJMT - CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019). (negritamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A 

CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Só há 

prescrição intercorrente quando, mesmo intimado pessoalmente para dar 

andamento ao feito, o autor permanece inerte por período equivalente ao 

prazo prescricional do título. A Exceção de Pré-Executividade não é via 

adequada para análise de matérias que exigem instrução probatória.” 

(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 26/01/2018). 

(ressaltamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO QUE 

CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, 

VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – NÃO INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 233 DO STJ – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE 

- TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 

EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO. A cédula crédito bancário é título 

executivo extrajudicial, na forma do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. A 

exceção de pré-executividade tem cabimento tão-somente em situações 

excepcionais, que podem ser conhecidas de ofício, ou, ainda, em se 

tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento 

independe de contraditório ou de dilação probatória. Versando a 

controvérsia sobre questões que extrapolam os limites passíveis de 

discussão em sede de exceção de pré-executividade, impõe-se a sua 

rejeição.” (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 

21/09/2017). (destacamos) É de se concluir, portanto, que o incidente não 

preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, pois a 
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questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que 

autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, devendo ser 

deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre 

as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes. Com essas 

considerações, NÃO CONHEÇO da presente exceção de 

pré-executividade, devendo prosseguir a execução. Por conseguinte, 

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 20991226), 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. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005963-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISDAIANE NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR FERREIRA (REQUERIDO)

RJ MOTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005963-87.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISDAIANE NASCIMENTO FERREIRA REQUERIDO: RJ 

MOTOS, JULIO CEZAR FERREIRA Vistos etc. Tendo em vista que a 

resolução meritória da presente demanda está umbilicalmente imbricada ao 

desfecho da ação penal em curso apontada no ID. 14334020 - Pág. 1, que 

visa apurar as responsabilidades criminais quando ao fato narrado, sem 

mais delongas, DEFIRO a suspensão do feito como pugnado na peça 

contestatória (ID. 14334020), pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do 

art. 315, §º 2, do CPC[1]. Decorrido o prazo da suspensão em comento, 

primeiramente INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 315. Se o 

conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato 

delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se 

pronuncie a justiça criminal. § 1º Se a ação penal não for proposta no 

prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, 

cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente 

a questão prévia. § 2º Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso 

pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto 

na parte final do § 1º.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005225-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO PEREIRA REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005225-94.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROLDAO PEREIRA REGO REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Analisando-se os autos, 

observa-se que o polo passivo da demanda é ocupado pelo Município de 

Rondonópolis/MT e pelo Estado de Mato Grosso, de modo que, ante o 

interesse público da Municipalidade, a competência é da Vara 

Especializada de Fazenda Pública. Dessa forma, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001959-41.2016.8.11.0003

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:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001959-41.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA REU: LOUIS DREYFUS 

COMPANY BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA 

proposta por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA em face de LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados 

na exordial. Alega a autora, em síntese, que foi subcontratada pela 

requerida, para realizar transporte de carga (soja em grãos) embarcada 

em Sorriso-MT e desembarcada em seus armazéns, localizados no 

Terminal da Ferronorte, no Município de Alto Araguaia-MT. Sustenta que a 

demandada deixou de proceder com o adiantamento/pagamento do vale 

pedágio relativo ao trecho percorrido para entrega da carga, bem como e 

não procedeu com a identificação necessária no campo específico do 

documento comprobatório de embarque, descumprindo assim as 

disposições da Lei 10.209/2001 e incidindo em multa. Postula, ao final, pela 

procedência dos pedidos a fim de ser indenizada no valor equivalente a 

duas vezes o valor do frete, a teor da multa prevista no artigo 8º, da Lei 

n.º 10.209/2001[1], que perfaria o total de R$ 12.745,00 (doze mil, 

setecentos e quarenta e cinco reais), bem como ser a requerida 

condenada ao pagamento de R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e cinco 

reais e sessenta centavos), a título de restituição pelo pagamento de 

pedágio, sem prejuízo de custas e honorários devidos. Juntou 

documentos. Audiência de conciliação INFRUTÍFERA (ID 4952479). 

Devidamente citada, a requerida alegou, preliminarmente, ilegitimidade 

ativa, ao passo que o vale pedágio seria devido ao 

caminhoneiro/transportador autônomo, para, no mérito, aduzir pela 

inconstitucionalidade do art. 8º, da Lei 10.2019/2011; o adimplemento da 

sua obrigação como pagamento integral do vale pedágio; comportamento 

contraditório da autora; e, assim, a improcedência dos pedidos, com 

condenação da autora em sucumbência (ID. 5503086). Sobre a 

contestação, manifestou-se a autora (ID. 6100080). Foi determinada a 

intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID. 

13012367), postulando a requerida pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

13451884) e a autora por prova oral e documental (ID. 13505030). Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: Nos termos do 

art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do 

pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente 

de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 

03/02/2015). (destaquei) Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório. 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 
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conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pleito autoral de ID. 13505030, e 

passo à sua análise. A primeira questão a ser enfrentada cinge-se às 

questões preliminares aduzidas pela requerida. Quanto à ilegitimidade, 

colho da doutrina importante lição de Humberto Theodoro Júnior, que em 

sua obra "Curso de Direito Processual Civil", 41. ed, v. I, p. 57, ensina: 

"Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual 

contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela 

jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende atuar dita tutela 

(réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a 

lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um 

sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, 

partes legítimas, pois se tal não ocorre o processo se extinguirá sem 

julgamento do mérito". Ainda, Moacir Amaral Santos, em suas "Primeiras 

Linhas de Direito Processual Civil" (5ª edição, vol. I, pg. 146) diz que: "[...] 

legitimados ao processo são [...] os titulares dos interesses em conflito. A 

legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a 

passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão." Assim 

sendo, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares 

dos interesses em conflito. No caso dos autos, a autora comprovou a 

titularidade do direito em receber os valores despendidos no pagamento 

do pedágio para transporte do produto, na forma contratada pela empresa 

ré, sendo certo que o artigo 3º da Lei nº 10.209/2001, não limita quem 

poderá exigir o vale-pedágio, apenas dispõe acerca na forma que será 

devida ao transportador, sendo parte legitima para propor a ação. 

Registre-se que a Lei nº 10.209/2001, que institui o Vale-Pedágio 

obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras 

providências, prevê que a responsabilidade do vale-pedágio é do 

“embarcador”, que trata-se do proprietário originário da carga; o 

contratante do serviço de transporte, bem como a empresa que 

subcontratar o serviço de transporte[2]. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO NÃO 

ADIMPLIDO. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI N. 10.209/2001. LEGITIMIDADE 

ATIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO 

ART. 8º DA MESMA LEI. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. 

REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENA. RESP Nº 1.520.327/SP. ARTIGOS 412 E 

413 DO CC. ILEGITIMIDADE ATIVA. A parte autora, na condição de 

prestadora de serviço de transporte, ainda que não de forma exclusiva, 

possui legitimidade para cobrar vale pedágio, não se extraindo do art. 3º 

da Lei 10.209/01 a limitação arguida pela agravante. PRESCRIÇÃO. 

Assente o entendimento na Câmara de que a questão posta nos autos 

submete-se à prescrição decenal de que trata o art. 205 do CC. Prazo 

prescricional não implementado. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. 

Comprovada a relação entre as partes e que no transporte realizado 

existiam praças de pedágio, cabia à ré comprovar o pagamento adiantado 

do vale pedágio, nos termos da legislação. Ausência de prova quanto ao 

fornecimento de vales-pedágio pela contratante (embarcador) ao 

transportador, descumprindo obrigação legal. Imposição da multa que deve 

prevalecer, devendo o valor, no entanto, ser reduzido, mediante análise 

equitativa do juiz, considerado a desproporcionalidade entre a pena e a 

obrigação descumprida. Princípio da proporcionalidade. Artigos 412 e 413 

do Código Civil. Precedente do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70080606692 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data 

de Julgamento: 18/07/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 22/07/2019). (Grifamos). Ante o exposto, REJEITO a preliminar 

em comento. Passando-se doravante à análise meritória da demanda, 

constata-se o cerne da questão reside em dois pontos, conforme pedidos 

formulados pela autora na inicial, quais sejam, a restituição dos pedágios 

devidos e não pagos pela requerida à autora e a imposição da multa 

estabelecida no artigo 8º, da Lei n.º 10.209/2001[3] pelo seu não 

adiantamento. O trecho em questão é o seguinte: - Sorriso-MT a Alto 

Araguaia-MT (DACTE nº 918151 e Nfe 000.072.219 - ID. 1637046) em que 

se definiu frete no importe de R$ 6.360,00, totalizando o serviço R$ 

6.372,50 (ID. 1637046 – Pág. 2). Ainda restou demonstrado que para o 

transporte da carga até seu destino houve a necessidade de pagamento 

de pedágios no importe de R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e cinco reais 

e sessenta centavos) (ID. 1637046 – Pág. 3 e ss.). É incontroverso que a 

autora fora subcontratada pela requerida para realizar transporte de 

carga, tendo sido realizados o carregamento da cargas discriminadas na 

DANFE acostada (ID. 1637046). Acerca do Vale-Pedágio obrigatório sobre 

o transporte rodoviário de carga, instituído pela Lei nº 10.209/2001, dispõe 

os artigos 1º, 2ºe 3º: “Art. 1º - Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, 

para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio 

de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras. § 1º O pagamento de 

pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do 

embarcador. § 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se 

embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de 

transporte rodoviário de carga. § 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - 

o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o 

proprietário originário da carga; II - a empresa transportadora que 

subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador 

autônomo. Art. 2º - O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, 

não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem 

constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias. 

Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a 

antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, 

independentemente do valor do frete [...]. Como consta acima, a requerida 

enquadra-se no conceito de “embarcadora’, na forma prescrita na lei 

acima. Cite-se, então, o entendimento jurisprudencial acerca da 

responsabilidade do embarcador quanto ao vale-pedágio: AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. 

VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR OU 

EQUIPARADO. ENQUADRAMENTO TAMBÉM DA RÉ CONTRATANTE DO 

TRANSPORTE DA CARGA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DOS VALORES 

DO PEDÁGIO. MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DO PEDÁGIO 

CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. EXPRESSA 

PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007579477 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018). (Grifamos). Superado o 

ponto quanto à responsabilidade da embarcadora, ora ré, quanto ao 

pagamento do vale-pedágio, há de se perscrutar acerca do seu 

adiantamento, vez que o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio 

obrigatório ao transportador. Aduz a requerida que havia prévio ajuste 

entre as partes no sentido de que nos valores avençados para o frete já 

estava embutido o pagamento de despesas com pedágio, tendo ela, 

requerida, pago integralmente o frete e aquilo que se incluía (pedágio). A 

documentação carreada pela requerida demonstra o pagamento à autora 

dos montantes de R$ 29.940,90 e R$ 41.455,00, em15/02/2016 (ID. 

5503099 e 5503102). Do e-mail acostado (ID. 5503107), extrai-se: [i] para 

que o autor recebesse o valor do frete, deveria anexar a documentação 

necessária e enviar à requerida; [ii] há observação de que todos os fretes 

contratados incluiriam o recolhimento de todos os tributos, incluindo mas 

não se limitando a PIS, COFINS e CSLL. Daí, conclui-se, a um, que os 

comprovantes de transferência acostados não especificam exatamente a 

que se referem, tratando-se de documentos de extrema generalidade, 

datados a posteriori ao transporte, não se podendo concluir daí pelo 

adiantamento do vale-pedágio, e; a dois, mesmo que assim fosse, o art. 

2º, da Lei nº 10.209/2001 é absolutamente claro ao dispor que “O valor do 

Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita 

operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de 

contribuições sociais ou previdenciárias.” Apesar do adendo feito pela 

requerida quanto aos tributos incluídos no frete, não há que se fazer 

confusão acerca da natureza jurídica do instituto em trato, sendo a do 

pedágio de preço público, que não se trata de receita tributária, como 

decidido pelo STF, no julgamento do mérito da ADI 800, em 2014. Logo, dos 

autos não restou comprovado o pagamento adiantado do pedágio pela 

requerida à autora, como lhe incumbia. A parte autora, por sua vez, anexa 

aos autos diversos comprovante de pagamentos de pedágio. Sendo 

assim, a teor do art. 1º, §1º, retro, PROCEDE a pretensão autoral no que 

tange à atribuição à requerida, embarcadora, do dever de ressarci-la 

quanto ao pagamento do despendido com pedágio, totalizando R$ 255,60 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Nesse trilhar, o 

não adiantamento do vale-pedágio permitiria a aplicação sanção imposta 

no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, equivalente ao pagamento de duas vezes 

o valor do frete, mesmo porque é cediço não haver qualquer 

inconstitucionalidade no dispositivo, como se vê: APELAÇÕES CÍVEIS. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. REJEIÇÃO. 

Embora não se ignore que perante o Superior Tribunal de Justiça exista 

decisão no sentido da relativização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, 

aquela não tem aptidão para produzir efeitos na seara do presente feito. 
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Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, persiste a aplicabilidade da lei. Não vislumbrada nesta Corte a 

alegada inconstitucionalidade do diploma legal. Precedentes. (TJ-RS - AC: 

70079967790 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

08/05/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/05/2019). Ainda, em caso semelhante, o e. TJMT prevê a 

aplicação da multa da Lei nº 10.209/2001: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – 

DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PELO EMBARCADOR – 

DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O 

VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º 

DA MENCIONADA LEI – DESCONTO DO VALOR DO SEGURO – 

POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELA 

CONTRATAÇÃO DO SEGURO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

art. 8º da Lei 10.209/2001 não poderia ser mais claro ao prever que o 

embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia 

equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos 

dispositivos legais. 2. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da 

cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 

principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada 

mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal 

imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita 

deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação 

a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na 

hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando 

o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção 

econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator. (Ap 

112396/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018).” 

(grifei) Ocorre que, apesar da legalidade na aplicação da cláusula penal, 

não pode ser esta superior ao valor da obrigação principal, pois referido 

dispositivo legal tem caráter eminentemente inibitório e, apesar de utilizada 

a expressão “indenização” pelo legislador, conclui-se que sua natureza 

jurídica deve ser interpretada como uma penalidade, não havendo 

correlação a qualquer indenização devida ao transportador em caso de 

prejuízo durante o transporte contratado entre as partes. Diante do acima 

relatado, deve haver interpretação ao artigo 8º, da Lei 10.209/2001, em 

consonância com o que dispõem os artigos 412 e 413 do Código Civil, que 

assim disciplinam: “Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula 

penal não pode exceder o da obrigação principal. Art. 413. A penalidade 

deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver 

sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 

manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 

negócio.” Veja-se, nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO 

ARTIGO 1.022 DO NCPC. 1. Justificam-se os embargos declaratórios 

quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, 

nos termos do art. 1.022 do NCPC. 2. As hipóteses do art. 1.022 do NCPC 

não foram verificadas nos autos, uma vez que a contradição apontada foi 

expressamente apreciada e esclarecida no acórdão, atendendo ao 

princípio da simplicidade que rege o Juizado Especial Cível. 3. A decisão 

de relativização do art. 8º, da Lei nº 10.209/2001, foi fundamentada na 

jurisprudência do STJ, nos princípios de razoabilidade, proporcionalidade, 

bem como, no princípio que veda o enriquecimento ilícito, o que restou 

acolhido por maioria no Incidente de Uniformização das Turmas Cíveis 

Reunidas. 4. Embargos Declaratórios com a clara pretensão de 

rediscussão do mérito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 

71008065443 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

04/12/2018, Turmas Recursais Cíveis Reunida, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 18/01/2019). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

ADIANTAMENTO DOS CUSTOS DE PEDÁGIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

E LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADAS. PEDÁGIO. DEVER DE 

RESSARCIMENTO. MULTA LEGAL. INCIDÊNCIA. A ausência de 

adiantamento do vale-pedágio implica a incidência da multa legal, a teor do 

que prevê o art. 8º da Lei 10.209/2001. Multa aplicada com base no valor 

do custo do pedágio, a fim de assegurar o caráter punitivo da sanção, 

sem implicar enriquecimento ilícito do transportador. Cabível ainda, a 

restituição do custo dos pedágios, desembolsado pelo transportador. 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008214868 

RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019). (Grifamos). Igualmente se manifestou o egrégio 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 

1.520.327, conforme ementa que se transcreve: RECURSO ESPECIAL. 

OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 

ART. 205 DO CC. SÚMULA 83/STJ. LEI DO VALE-PEDÁGIO. CLÁUSULA 

PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE 

DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO COMANDO DOS ARTIGOS 412 E 413 

DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. A fixação da 

cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos 

contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e 

cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do 

contrato, como é o caso do artigo 412 do CC/2002. 5. Embora não haja a 

possibilidade de determinar a exclusão da multa, pois isso 

descaracterizaria a pretensão impositiva do legislador, é cabível a 

aplicação do acercamento delineado pelo art 413 do Código Civil, no qual 

está contemplada a redução equitativa do montante, se excessivo, pelo 

juiz, levando-se em consideração a natureza e a finalidade do negócio 

jurídico. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1520327/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, 

DJe 27/05/2016). (Grifamos). E, advindo do E. TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

DE CARGA - VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO 

PELO EMBARCADOR - PENALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001 

- DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO - 

ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ 

(RESP N. 1520327/SP) – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO 

DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE 

IMPOSIÇÃO LEGAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Consoante a dicção do artigo 8º da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de 

infração ao disposto na referida Lei, o embarcador, no caso as Apeladas, 

serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a 

duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação 

jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta 

flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade 

imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social 

do contrato. 2- Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o 

princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o 

transportador (Recorrente) incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja 

capaz de penalizar as Apeladas pelo descumprimento da Lei. Na hipótese, 

tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor 

do pedágio não adiantado (R$ 147,60), que resulta em: R$ 1.476,00 (mil 

quatrocentos e setenta e seis reais). 3- O ramo de transportes trabalha 

com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do 

transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e 

somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em 

caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o 

transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; 

contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o 

valor cobrado do transportador. 4- Ante o acolhimento integral de um 

pedido, de parte de outro e do indeferimento do terceiro pleito, as 

Apeladas devem arcar com 40% (quarenta por cento) e o Autora/Apelante 

com 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários 

advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10057510320168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2018). (Grifamos). Portanto, no caso 

dos autos, tendo em vista que o valor do pedágio não adiantado é de R$ 

255,60 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), 

entendo como razoável a atribuição à requerida, a título de indenização 

imposta pelo artigo 8º, da Lei Federal nº 10.209/2001, da obrigação de 

pagar em valor equivalente (R$ 255,60 - duzentos e cinquenta e cinco 

reais e sessenta centavos) e não ao valor dobrado do frete, conforme 

postulado. ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, para CONDENAR a requerida a restituir à autora o 

valor pago a título de pedágio, no total de R$ 255,60 (duzentos e cinquenta 
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e cinco reais e sessenta centavos), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC (IBGE) a contar do efetivo desembolso e juros de 

mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao 

pagamento da quantia equivalente R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e 

cinco reais e sessenta centavos), referente à multa prevista no artigo 8º, 

da Lei nº 10.209/2001, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a 

contar da data dos transportes informados na lide e, juros de mora a partir 

da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, 

do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes 

na proporção de 30% (trinta por cento) pela autora e 70% (setenta por 

cento) pela requerida. Preclusas as vias recursais e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença, no prazo legal, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 

5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será 

obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes 

o valor do frete. [2] § 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se 

embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de 

transporte rodoviário de carga. § 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - 

o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o 

proprietário originário da carga; II - a empresa transportadora que 

subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador 

autônomo. [3] Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas 

hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado 

a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor 

do frete.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003649-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CANDIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003649-37.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GESSICA CANDIDA DOS SANTOS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos etc. GÉSSICA CANDIDA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou perante este juízo com a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA em desfavor de OI MÓVEL S.A., também qualificada. A 

autora alega, em síntese, que a requerida teria lançado indevidamente seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito 

inexistente. Aduz que, no ano de 2013, entrou em contato com a empresa 

requerida e solicitou contratação do pacote de serviço de telefone fixo, 

internet e TV por assinatura, oportunidade em que foi informada que 

encaminhariam um técnico para proceder à instalação em sua residência 

e, somente após a conclusão do procedimento, a contratação seria 

efetivada. Sustenta que, após a solicitação do serviço, o técnico da 

requerida compareceu à sua residência e constatou que na localidade não 

havia disponibilidade/cobertura de internet e TV, de modo que o serviço de 

instalação sequer foi realizado, não efetivando a contratação. Por conta 

de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão 

de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, o que restou DEFERIDO 

no ID. 13824423. Pede a procedência dos pedidos para que seja 

declarado inexistente o débito litigioso, bem como condenada a requerida a 

indenizar-lhe por danos morais, sem prejuízo de verbas e honorários 

devidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação INFRUTÍFERA (ID. 

15060123). A requerida contestou no ID. 15456677, preliminarmente 

impugnando a justiça gratuita deferida, e, no mérito, aduzindo pela 

regularidade da cobrança e a consequente a inexistência de dano moral, 

para, ao final, pugnar pela improcedência dos pleitos insertos na exordial. 

Em sede de impugnação, a autora rebateu as alegações da parte 

requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 17212675). Instadas a 

manifestarem interesse na produção de provas, ambas as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 22023162 e 22208720). É 

o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. No presente caso o 

deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de 

matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, 

eis que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se 

mostram suficientes para o seu seguro desate, impondo-se o julgamento 

antecipado da lide, o que passo a fazer. De proêmio, AFASTO a preliminar 

de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, 

ante a ausência de demonstração de que a parte beneficiada possui 

condições de arcar com as despesas processuais. Com efeito, é ônus de 

quem se insurge contra a concessão da gratuidade de justiça comprovar 

que o pretendente ao benefício dispõe de recursos financeiros para arcar 

com as despesas processuais, do qual não se desincumbiu a requerida. 

Apontada a negativação indevida pela autora, incumbiria à requerida 

demonstrar cabalmente alguma eximente de culpa, mas assim não o fez. 

Limitou-se a colacionar Print Screens de telas de seu sistema interno, 

tentando atribuir a autora a inadimplência de um serviço supostamente 

contratado, o que fora negado no petitório inaugural. Ocorre que a mera 

juntada de Print Screens de sistema interno não se presta a abalizar a 

narrativa de regularidade contratual, consistindo só e tão somente em 

prova unilateralmente produzida. A propósito, nessa toada é a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

AUTORA QUE ADUZ NÃO TER EFETIVADO A CONTRATAÇÃO QUE 

GEROU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSURGÊNCIA DA 

EMPRESA RÉ PARA VER RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE 

TELA DO SISTEMA INTERNO DA APELANTE (PRINT SCREEN), POR SI SÓ, 

NÃO SE CONSTITUI EM MEIO HÍGIDO DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR 

A CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA (TJ-SC - 

RI: 03019284820168240020 Criciúma 0301928-48.2016.8.24.0020, Relator: 

Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 31/10/2017, Quarta 

Turma de Recursos - Criciúma). (Grifamos) APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA QUE DECLAROU 

A PRESCRIÇÃO DECENAL DOS VALORES COBRADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA. APELO PUGNANDO O RECONHECIMENTO DE CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. TODAVIA, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE 

ACERTO BILATERAL ENTRE AS PARTES NESSE SENTIDO. FOTO DA TELA 

DE COMPUTADOR, PRINT SCREEN, QUE NÃO POSSUI FORÇA 

PROBATÓRIA, MORMENTE VINDO AOS AUTOS SOMENTE COM A 

APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA DA 

PRESCRIÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO CPC/15. ADEMAIS, DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER 

VINCULANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1117903/RS. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS TARIFAS PELO SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO QUE OBEDECE A REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002, SENDO, PORTANTO, DECENAL. PRECEDENES STJ E TJRJ. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APL: 00139355720188190007, Relator: 

Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 

22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO EM 

CONTA BANCÁRIA. ADUZ O RECLAMANTE DESCONHECER A ORIGEM DO 

DÉBITO EFETUADO EM SUA CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECLAMADA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. PRINT SCREEN DE TELA. PROVA 

UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00. MONTANTE DENTRO DOS 

PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. (TJ-PR - RI: 

004256827201581601820 PR 0042568-27.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 

10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2016). 

(Grifamos). Deste modo, a declaração da inexistência do débito de R$ 

613,30 (seiscentos e treze reais e trinta centavos), referente ao contrato 
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nº. 5441535, como requerido na inicial, é medida que se impõe. Por outro 

lado, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, não procede. 

É que se verifica a existência de anotação creditícia preexistente à 

discutida na presente liça (ID. 13237564 - Pág. 1), não tendo ao autor 

comprovado que tal negativação estava sendo objeto de discussão 

judicial, não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, 

diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Corroborando tal entendimento 

colaciono os seguintes arestos: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES. DÍVIDA PAGA 

COM ATRASO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES 

PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. - Incabível a indenização por 

danos morais se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da 

negativação, tiver outros apontamentos em seu nome, nos termos da 

Súmula 385 do STJ e não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade 

das negativações anteriores. (TJMG. Apel.Cív. nº 10701120253912001, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câm.Cív., Julg. 03/02/2014, Publ. 

07/02/2014). (grifamos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO POR DÍVIDAS 

DESCONSTITUÍDAS EM JUÍZO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Embora 

irregulares as anotações encaminhadas pela demandada, em face da 

desconstituição em Juízo da dívida que as originou, não se verifica o 

dever de indenizar, tendo em visa a preexistência de inscrições legítimas. 

Incidência da Súmula 385 do STJ. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJRS. Apel.Cív. nº 70059828822, Rel. André Luiz Planella Villarinho, 9ª 

Câm.Cív., Julg. 13/08/2014, Publ. 15/08/2014). (destacamos) CONTRATO 

DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DÍVIDA LEGÍTIMA NÃO QUITADA. OUTRAS INSCRIÇÕES 

PRÉ-EXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURADO. 1. Não é indevida a anotação no cadastro de restrição ao 

crédito por dívida legítima não quitada. 2. A existência de outras inscrições 

nos cadastros de inadimplentes afasta a obrigação de reparar por danos 

morais, a teor da súmula 385 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. 4. 

Recorrente vencedor, sem sucumbência. (TJDF. Apel.Cív. nº 

0158669-31.2013.8.07.0001, Rel. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais, Julg. 03/06/2014, Publ. 

04/06/2014).” (grifo nosso) BANCO DE DADOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

RESPONSABILIDADE PELA REABILITAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. 

DANO MORAL. ANOTAÇÃO DESABONADORA PREEXISTENTE. SÚMULA 

STJ Nº 385. 1. Quitado o débito que originou o apontamento, cabe ao 

credor promover a reabilitação do nome do cliente. Precedente. 2. A 

preexistência de anotação desabonadora em nome do autor afasta a 

presunção de dano moral. Súmula 385 do STJ. 3. Recurso provido em 

parte. (TJSP. Apel.Cív. nº 0047113-95.2010.8.26.0002, Rel. Melo Colombi, 

14ª Câmara de Direito Privado, Julg. 31/07/2013, Publ. 06/08/2013).” 

(ressaltamos) RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EFEITOS DA REVELIA – 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – MANUTENÇÃO INDEVIDA NA 

SERASA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – DÉBITO NÃO IMPUGNADO E 

NÃO PAGO – DANO MORAL INOCORRENTE – REDUÇÃO DO MONTANTE – 

PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO. (...). 2 – Na hipótese, conquanto a 

revendedora varejista da Avon tenha provado o pagamento de débito em 

atraso, a manutenção do seu nome na Serasa não justifica a indenização 

por dano moral, eis que já era registrada como má pagadora por dívida 

preexistente não impugnada. Verbete n. 385 da Súmula do STJ. 3 – Ante 

ao fato de que as partes foram, igualmente, vencedoras na demanda, as 

condeno ao pagamento do ônus da sucumbência pro rata. (TJMT. 

Apel.Cív. nº 18632/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 2ª 

Câm.Cív., Julg. 16/10/2013, Publ. 25/10/2013).” (destaque nosso). DIANTE 

DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para o fim de DECLARAR inexistente o débito de R$ 613,30 

(seiscentos e treze reais e trinta centavos), referente ao contrato nº. 

5441535, confirmando-se a decisão liminar proferida no ID. 13824423. Em 

face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) pela autora e 50% (cinquenta por cento) 

pela ré, verba cuja exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, § 3, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas 

as vias recursais e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença, no prazo legal, arquive-se, com as baixas e anotações de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002127-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TERNES ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002127-72.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: RODRIGO TERNES 

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

liminar, proposta por BANCO DAYCOVAL S/A, instituição financeira de 

direito privado, em desfavor de RODRIGO TERNES ALVES, ambos 

devidamente qualificados e representados nos autos. Alega a parte 

autora, em suma, que firmou com a parte requerida, contrato de 

financiamento, para aquisição do bem móvel, descrito na exordial, onde 

relata que a parte ré deixou de adimplir as parcelas do financiamento 

pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial. Em decisão 

interlocutória (ID 12525143), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o 

veículo objeto da liça apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais da parte autora (ID 14103869). Devidamente citada 

a parte requerida, compareceu aos autos, ofertando defesa (ID 

14360572). Impugnação a contestação apresentada pela parte autora no 

ID 16510922. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. A matéria 

sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “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). De proêmio, cabe ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça sacramentou o entendimento de que a tese 

do adimplemento substancial não se aplica em alienação fiduciária, como 

na hipótese. Segue o julgado: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 

911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS 

PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA 

TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A 

PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA 

CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. 

RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM 

COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E 

ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR 
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EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE 

REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO 

DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO 

(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. 

DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, 

CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A 

ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 

incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em 

relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. Documento: 69713491 - EMENTA / 

ACORDÃO - Site certificado - DJe: 16/03/2017 Página 1 de 3 Superior 

Tribunal de Justiça 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação 

firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 

1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a 

restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no 

prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e 

apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida 

como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os 

encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão 

(prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra 

via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso 

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida 

de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem 

poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do 

inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do 

bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no 

patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem 

sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem 

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria 

do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o 

credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima 

parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução 

contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de 

busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação 

contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito 

imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se 

utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a 

dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e 

agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade 

fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da 

renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não 

como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a 

extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de 

modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É 

questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao 

lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas 

parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de expressão 

considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua 

obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever 

contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos 

gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização 

da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao 

inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de 

desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer 

seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda 

evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade 

fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança 

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da 

economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria 

do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG (2015/0279732-8) RELATOR : MINISTRO 

MARCO BUZZI - DJe: 16/03/2017. Portanto, inaplicável a tese avançada 

pela parte requerida para revogação da medida ora concedida. Ademais, 

improcede a alegação de ausência da notificação da parte ré, onde alega 

que jamais teve conhecimento do citado documento de notificação. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a notificação foi 

encaminhada no endereço descrito no contrato de cédula de crédito 

bancário, assim como realizado o protesto do titulo objeto da liça (ID 

12433687 - Pág. 7/9), sendo válida, por conseguinte, para constituir a 

parte ré em mora, portanto não há que falar em ausência de notificação ou 

desconhecimento da mora. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA COMPROVADA 

MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PROTESTO DE TÍTULO. 

DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

DEMONSTRANDO A JUNTADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. SOLICITAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS 

NECESSÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. I - Para a 

propositura da ação de busca e apreensão é primordial a comprovação da 

mora, sob pena de se caracterizar ausência dos requisitos de constituição 

e desenvolvimento regular do processo (art. 3º, Dec. Lei 911/69, Súmula 

72 do STJ); II - a evidenciação da mora pode efetivar-se por carta 

registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos, bem como por 

protesto do título, estando ao arbítrio do credor tal opção (Art. 2º, § 2º, 

Dec. Lei 911/69); III - quando o autor, em resposta à determinação de 

emenda da inicial, além de demonstrar a juntada dos documentos 

necessários à concessão liminar da busca e apreensão requerida, pugna 

pela discriminação dos documentos a que o magistrado se referiria, tendo 

como resposta a extinção do feito, a reforma do julgado mostra-se 

necessária; IV - apelação provida. (TJ-MA - AC: 19272010 MA, Relator: 

CLEONES CARVALHO CUNHA, Data Julgamento: 18/03/2010). Negritei 

Sendo assim, dúvida não resta, pois, que estando configurada a mora do 

devedor e a inadimplência contratual, o credor fica no direito de reaver o 

bem alienado, que está na posse direta do devedor, mas, no entanto, na 

posse indireta do credor. Compulsando os autos verifico que os 

documentos apresentados com a exordial exaurem a contento o encargo 

probatório autoral, visto que, por meio do contrato acostado (ID 12433687 

- Pág. 1/6), que as partes efetivamente celebraram um Contrato de 

Financiamento com Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, 

em que a parte requerida encontra se inadimplente, conforme se vislumbra 

no ID 12433687 - Pág. 7/12. Diante de tais documentos, tenho como 

indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento da parte ré, sendo consequentemente procedente o pleito 

autoral. Senão vejamos, sobre o tema: Ação possessória - Arrendamento 

mercantil - A mora do devedor, devidamente comprovada, enseja a 

resolução do contrato, independentemente de pedido específico e de 

declaração judicial própria, contanto que não haja purgação no prazo 

legal. - A "alternativa" em favor do consumidor, a que alude o § 2º do art. 

54 da Lei nº 8.078/90, consiste na possibilidade de purgação da mora pelo 

devedor, evitando-se, dessa forma, a resolução do contrato. - Provado o 

esbulho, é procedente pedido de reintegração de posse deduzido pelo 

proprietário do bem - Sentença reformada - Recurso provido. (TJ-SP - 

APL: 00512391720088260405 SP, Relator: Silvia Rocha, Julgamento: 

20/02/2013, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 20/02/2013). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 
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Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

e 355, II, ambos do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 

911/69, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e posse do bem 

móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que a parte 

autora consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusas 

as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012460-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LIMA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012460-83.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FERNANDO LIMA 

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

liminar, proposta por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor de FERNANDO 

LIMA ALVES, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese, que firmou com a parte requerida, contrato de alienação fiduciária 

em garantia para aquisição de bem móvel, tipo automóvel descrito na 

exordial, onde relata que a parte ré deixou de adimplir as parcelas do 

crédito pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem móvel objeto da 

controvérsia, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial. Em decisão interlocutória (ID 16700512), foi 

deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais da parte autora, assim como procedida a 

citação (IDs 17063558, 17063568, 17063569 e 17063570), tendo o 

requerido deixado transcorrer in albis o prazo assinalado para defesa. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I e II, do CPC, posto que desnecessária a 

produção de provas. "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

procede” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). O 

julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, porque, além de a 

causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a 

prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, 

justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que a Requerida 

foi regularmente citada (IDs 17063558, 17063570 e 18566330), e 

permaneceu silente no prazo assinalado para defesa, incorrendo em 

revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos 

articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do Código de Processo 

Civil. No particular, confira-se a jurisprudência: “Salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o réu não 

contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar 

a aplicação do artigo 319 do Cod. de Proc., julgando a causa de acordo 

com o seu livre convencimento” (RF 293/244). “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 

100/183). A revelia da parte ré, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter 

ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o requerente 

quanto aos fatos por ele alegados. "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima a parte requerida tornou-se revel, muito embora exista contra a 

mesma a presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se 

de presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação do autor, não se tem por desnecessária 

a instrução processual, entretanto a parte ré, mesmo devidamente citada 

restou silente, devendo o feito ser apreciado consoante a prova 

pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da requerida. Pois bem, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por meio 

do contrato acostado (ID 16483303), que as partes efetivamente 

celebraram um contrato de alienação fiduciária em garantia para a 

aquisição de veículo, em que a requerida encontra-se inadimplente, 

conforme se vislumbra do documento acostado no IDs 16483307 e 

16483309. Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência 

da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da requerida, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação da parte ré. Esta, advertida das consequências da falta de 

defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com 

isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos 

fatos contra si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado 

na inicial. Senão vejamos, sobre o tema: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REVELIA DO 

RÉU - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A 

revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser reconhecida 

quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que favorece o 

Autor.” (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA MARQUES, 

Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007). Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do 

artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos 
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do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o 

autor consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros, bem como, 

proceda-se a baixa da restrição efetiva na espécie. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

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

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1008019-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERLI GERDA BORDIGNON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008019-93.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERLI GERDA BORDIGNON REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de ação de exibição de documentos, ajuizada por 

GERLI GERDA BORDIGNON em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, 

ambos devidamente qualificados e representados nos autos. Instruiu a 

inicial com documentos. A decisão interlocutória de id. 11185454 

concedeu a liminar pleiteada, assim como, determinou a citação do 

requerido, para responder ao pedido da parte autora, apresentando os 

documentos pretendidos ou provando que não os possui ou não tem a 

obrigação legal de apresentá-lo, após concedeu a benesse da gratuidade 

da justiça. Citado o requerido, ofertara contestação no id. 12962954. 

Impugnação à contestação apresentada no id. 15188695. Em síntese é o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado da 

lide. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois, 

verifica-se, que há 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) Da Preliminar de Carência da Ação Pois bem, resta 

caracterizada a falta de interesse de agir, pois a parte requerente não 

demonstrou nos autos o requerimento administrativo junto ao réu do 

documentos pleiteados, tampouco a recusa do mesmo em fornecer os 

documentos descritos na inicial. Coadunando com tal entendimento 

transcrevo os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE 

AÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. 

SENTENÇA MODIFICADA. Aplicação do entendimento consolidado do STJ 

que para a caracterização da pretensão resistida, deve a inicial da ação 

de exibição de documentos bancários ser instruída com a comprovação 

do não atendimento do prévio pedido extrajudicial à instituição financeira, 

formulado pela própria parte ou por procurador comprovadamente com 

poderes para receber documentos sujeitos ao sigilo bancário e com prazo 

razoável para o atendimento, além do pagamento do custo do serviço 

previsto na normatização da autoridade monetária (REsp nº 1.349.453). A 

ausência de qualquer um desses requisitos enseja a decretação da 

carência da ação, circunstância que enseja a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. MÉRITO. Ante o acolhimento da preliminar, resta 

prejudicado a análise do mérito. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. MÉRITO PREJUDICADO. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0002218-41.2014.8.05.0213, Relator (a): José Olegário Monção 

Caldas, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 09/11/2016) (TJ-BA - APL: 

00022184120148050213, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2016).” (grifo nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO 

RESISTIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO. Para a caracterização da pretensão 

resistida, deve a inicial da ação de exibição de documentos ser instruída 

com a comprovação do não atendimento do prévio pedido extrajudicial à 

parte demandada, formulado pela própria parte ou por procurador 

comprovadamente com poderes para receber documento e com prazo 

razoável para o atendimento (superior a trinta dias). A ausência desses 

requisitos resulta na desnecessidade, inadequação e falta de resistência 

à lide, dando lugar à decretação da carência da ação, circunstância que 

enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. PROCESSO 

JULGADO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 

70068965979, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016). (TJ-RS - AC: 

70068965979 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 

16/06/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/06/2016)” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a propositura da ação de 

EXIBIÇÃO de DOCUMENTOS, é imprescindível a comprovação do prévio 

requerimento administrativo dos DOCUMENTOS pleiteados em juízo, sob 

pena de carência da ação devido à AUSÊNCIA de INTERESSE de agir. (N.U 

0016122-65.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).” (grifo nosso) 

“APELANTE: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA APELADO: MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., BOM JESUS TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO 

- AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLES DE CARGA, 

DESCARGA E ENTREGA - OBJETOS ACESSÍVEIS À TRANSPORTADORA 

PROPRIETÁRIA DOS CAMINHÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - APLICABILIDADE DO §8º 

DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Somente se 

reconhece a existência de interesse processual quando a parte, após 

aguardar prazo razoável, não recebe os documentos postulados na via 

administrativa, demonstrando assim sua inacessibilidade. Nos casos em 

que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem 

ser estipulados mediante apreciação equitativa (§8º do art. 85 do 

CPC/2015). E se arbitrados em quantia adequada e justa, diante da 

responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a 

prestação do serviço, não comportam minoração.” (TJMT - APELAÇÃO 

CÍVEL Número Único: 1003057-61.2016.8.11.0003 Relator: DES(A). 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO Data da sessão: Cuiabá-MT, 

23/08/2017). (destacamos) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS (...) AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO 

CUSTO DO SERVIÇO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA Nº 

389/STJ. INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 333, INCISO I, DO 

CPC/1973. 1. É firme na jurisprudência de ambas as Turmas integrantes da 

Segunda Seção o entendimento de que a Súmula nº 389/STJ é aplicável 

aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação 

de telefonia com cláusula de participação financeira. 2. A não 

comprovação da prévia existência de requerimento formal apresentado 

pelo autor da demanda visando obter os contratos de prestação de 

serviços de telefonia com cláusula de participação financeira revela sua 

falta de interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução 

meritória. A determinação de exibição incidental desses documentos 
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nessa hipótese (de não comprovação da apresentação do imprescindível 

requerimento prévio) constitui verdadeira ofensa ao art. 333, inciso I, do 

CPC/1973. Precedentes. 3. Agravo interno nãoprovido. (AgInt no REsp nº. 

1331352/RJ, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 

22/11/2016, DJe de 01/12/2016).” (destacamos). “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Carece de interesse 

de agir, para a ação de exibição de documentos, a parte que não 

demonstra ter apresentado requerimento administrativo a fim de obter a 

documentação pretendida. Precedentes do STJ. 2. Ademais, rever o 

entendimento do Tribunal de origem de que a parte não comprovou a 

negativa do INSS em exibir os documentos demandaria a análise do 

acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 

7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp nº. 1089433/PR, 

2ª Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/04/2009, DJe de 

17/06/2009).” (grifamos) “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CAUTELAR EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA 

DE CÓPIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO JUNTO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA”. É de ser mantida a decisão 

recorrida, porquanto, conforme entendimento pacificado do STJ quando do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453-MS, representativo de 

controvérsia, com base no art. 543-C do CPC, um dos requisitos para o 

ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos é a 

comprovação documental de realização de prévio pedido administrativo. 

Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 

70068808237, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 07/07/2016). (destacamos) 

Conforme analisado acima, é evidente que para determinar que o 

requerido exiba os aludidos documentos, é necessário que a parte autora 

demonstre a comprovação de prévio pedido à instituição financeira e o 

não atendimento em prazo razoável. Desta forma, não demonstrados os 

requisitos básicos da pretensão, impõe-se o acolhimento da preliminar em 

comento, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Acolho a 

preliminar suscitada. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

revogo a liminar concedida no id. 11185454, com fundamento no art. 485, 

VI, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

não acolhimento da pretensão autoral, CONDENO a parte requerente, ao 

pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, com espeque no artigo 85, §8º, do 

CPC. , verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, 

do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID 11185454). Preclusas as vias 

recursais e pagas as custas, arquive-se mediante as baixas e anotações 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005105-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAURA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005105-56.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: NAURA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

NAURA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA, devidamente qualificada, 

propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido tutela de urgência de natureza 

antecipada, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 o montante de R$5.305,26. Requer, que seja deferida a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida não suspenda a 

energia elétrica da unidade consumidora de sua responsabilidade, bem 

como, se abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito. Pugna ainda a procedência dos pedidos iniciais para 

declarar a inexistência da fatura encimada e condenar a requerida ao 

pagamento da indenização por danos morais, bem como, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A liminar foi deferida no ID 9283182. Realizada audiência de 

conciliação, a qual resultou infrutífera (ID 9865243). A requerida 

apresentou contestação (ID 9866583), 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 10931164) a parte autora 

rebateu as alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas (id. 16194567), a 

parte autora manifestou desinteresse (ID 16540991) e a parte requerida 

pugnou pela produção de provas orais (ID 16394555). É o relatório. 

Fundamento e decido. De proêmio, registro que entendo não haver 

necessidade de produção probatória no caso em testilha, considerando 

que os elementos de convicção reunidos na contenda se mostram 

suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, o 

julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, 

do CPC. O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito 

constante da fatura de ID 9205950 em relação a demandante, referente ao 

consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora nº. 

6/140273-4. Compulsando os autos verifica-se que em contestação 

apresentada no ID 9866583 foi alegado pela requerida à exigibilidade da 

fatura de energia elétrica por ela emitida, juntando os 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 sustentar a 

exigibilidade do débito da unidade consumidora nº 6/140273-4, a 

concessionária aduz que na data de 03/05/2017 realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade 

consistente em “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” (ID 

9866593), 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$ 5.305,26 (ID 9866619). Afirmou a concessionária 

que cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais 

vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou o autor de todo o 

procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que 

garantisse o direito dele 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 autora e planilha de 

cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os 

índices e fatores utilizados e fotografias da inspeção realizada no medidor 

em comento (IDS 9866587, 9866589, 9866593, 9866612, 9866618 e 

9866619). 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 
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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 id. 

9866619, 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 disponíveis de consumo mensal, no período de 

12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de 

consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade 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) Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos 

morais, não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade 

da cobrança constante da fatura de ID 9205950, bem como, a suspensão 

do fornecimento. Outrossim, se é regular a dívida (vencida e não paga) 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor apenas no 

exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da 

indenização, senão vejamos: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A responsabilidade civil das 

prestadoras de serviço público é de natureza objetiva, ou seja, prescinde 

da configuração da culpa, bastando ao lesado comprovar a conduta 

irregular, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre ambos. O 

ofensor, por seu turno, somente se exime do dever de indenizar se 

comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa exclusiva do ofendido 

ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos autos da regularidade da 

dívida, não há falar em dano moral em decorrência da inscrição negativa 

em cadastro restritivo de crédito.” (TJ-SC - AC: 828289 SC 

2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 

29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). (destaque nosso). 

Destarte, a improcedência deste pedido é medida que se impõe, até 

porque não restou evidenciada no feito que ela tenha sofrido prejuízo de 

tal estirpe na situação analisada nos autos. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO 

EXTINTO 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 exigível o valor referente à relação jurídica debatida, 

cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por conseguinte, sem 

efeito a decisão de ID 9283182. Ante a sucumbência da autora, condeno-a 

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da 

AJG (ID 9283182). Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004616-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDONCA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (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: 1004616-53.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCO MENDONCA MORAIS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. FRANCISCO 

MENDONCA MORAIS, devidamente qualificado propôs a presente ação de 

indenização por danos morais em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos, alegando 

em síntese que após efetuar a quitação dos contratos indicados na 

exordial, o requerido teria mantido seu nome inscrito do cadastro restritivo. 

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, bem como, condenando o requerido no pagamento de danos 

morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de 

estilo. Instruíram a peça vestibular documentos. No despacho inicial foi 

deferido o pedido de antecipação de tutela e determinada a citação da 

requerida (id. 4177772). Realizada audiência de conciliação infrutífera (id. 

5072869). O requerido contestou a ação (id. 5526133), arguindo a 

inexistência de ato ilícito imputável ao requerido, a inexistência de dano 

moral e ao final pela improcedência dos pleitos insertos na exordial. Em 

sede de impugnação a parte autora rebateu as alegações do requerido e 

reiterou os pedidos iniciais (id. 6805209). É o relatório. Fundamento e 

decido. Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem 

enfrentadas neste processo, passo desde logo ao julgamento do mérito da 

lide. Compulsando os autos verifico que a fatura objeto da negativação de 

ID 3691366, foi declarada indevida pelo Juízo da Quinta Vara Cível 

(Juizado Especial) desta Comarca nos autos 0011110-10.2014.811.0006, 

entendimento mantido pela Turma Recursal Única, (IDs 3691403, 3691420 

e 3691422), com trânsito e julgado certificado em 30/03/2015 (ID 

3691373), no entanto no dia 18/10/2016 (ID 3691366) a negativação citada 

ainda persistia, o que a meu ver configura o dano moral, restando somente 

fixar o valor indenitário decorrente de tal lesão, como bem preleciona o 

seguinte aresto: Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul Turma: 

Terceira Turma Cível Feito: Apelação Cível - rdinário - N. 

2007.026180-5/0000-00 – Brasilândia Relator: Exmo. Sr. Des. Rubens 

Bergonzi Bossay Partes: Apelante - Banco do Estado de São Paulo S.A. - 

Banespa. Advogado - Denner B. Mascarenhas Barbosa. Apelada - Geone 

Marques da Silva. Advogados - Cláudia Regina Basso Juzenas e outro. 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NA SERASA - DANO MORAL - PRESUMIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em 

ofensa ao princípio da dialeticidade, se restar demonstrado que a petição 

recursal possui os fundamentos de fato e de direito que embasam o 

inconformismo da parte vencida na demanda. A manutenção indevida do 

nome do devedor no órgão de restrição ao crédito, após o pagamento da 

parcela atrasada, configura dano moral passível de ser indenizado. Se o 

quantum indenizatório atende aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade, devem ser mantidos nos termos da sentença recorrida. 

(grifamos) Nesta senda, 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 ou sua manutenção é presumido, não exigindo prova, 

portanto, para que seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 45 de 341



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] (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 pelo requerente foi resultante da 

conduta negligente do requerido, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

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 oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pelo requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Derradeiramente, 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, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC julgo procedenteS os pedidos insertos na inicial e, com espeque 

nos artigos 5º, V e X da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor 

e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar o autor, no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente 

a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao 

mês, a partir da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] REsp 

332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001456-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TAITA VITORINO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001456-83.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REU: 

WALTER TAITA VITORINO Vistos etc. A parte requerente opôs embargos 

de declaração (id 22807624) em face da sentença prolatada no id 

21723923, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando 

judicial. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise 

explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente 

sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à 

estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção 

insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se 

revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via 

do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

cumpra-se o comando judicial embargado. Intimem-se. Expeça-se o 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007439-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BIG HEAD LTDA - ME (AUTOR(A))

WILTON FLAVIO SOUSA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARIA ROSA FIDELES COSTA OAB - SP297270 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REU)

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (REU)

ARTHUR CARVALHO TRENTINI (REU)

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007439-92.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTES BIG HEAD LTDA - ME, WILTON FLAVIO 

SOUSA ANDRADE REU: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

S/A, GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A., ARTHUR 

CARVALHO TRENTINI, VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais de estadia c/c 

indenização de danos morais movida por TRANSPORTES BIG HEAD LTDA 

em face do GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A e OUTROS, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Depreende-se dos autos que a autora, embora intimada a fim de 

providenciar o recolhimento das custas de ingresso, permaneceu inerte, 

consoante se infere da certidão lançada no ID 25956396. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO: Inicialmente, cabe destacar que, no 

caso em apreço, não há necessidade de prévia intimação pessoal da 

parte autora, para que se proceda à extinção do feito sem resolução de 

mérito. Com efeito, verifica-se que a situação em tela não diz com 

abandono de causa (art. 485, inciso III, § 1º, CPC), que exige a intimação 

pessoal da parte, notadamente porque, in casu, se trata de ausência de 
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pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte 

Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do 

processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da 

prévia intimação pessoal da parte. 2. O fato de se ter extinto sem 

resolução de mérito os embargos por ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, em vez de se ter 

procedido ao cancelamento da distribuição dos embargos, não evidencia 

prejuízo a fazer reformada a decisão. 3. As razões vertidas no presente 

agravo não fazem alteradas as conclusões anteriormente expendidas. 4. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1336820 SP 

2012/0161046-8 - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA – Publicação: 

DJe 21/10/2014 – Julgamento: 14 de Outubro de 2014 – Relator Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO). (destacamos) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM 

INDEFERIMENTO DA INICIAL ANTE O NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS DO PROCESSO – PROCEDENTE - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO EXPRESSA DA CNGC – RECURSO 

DESPROVIDO. A falta de pagamento das custas enseja o cancelamento da 

distribuição do feito. É o que se infere da exegese do artigo 290, do CPC, 

eis que o não recolhimento das custas iniciais configura ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No caso, vê-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao 

Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, razão pela 

qual o transcurso do prazo sem o recolhimento das custas ampara o 

indeferimento da inicial, razão pela qual não há falar em reforma do 

decisum. O item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça - CNGC, de observância obrigatória, veda 

expressamente o pagamento das custas ao final do processo.” (CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018). (grifamos) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DESPROVIDO PELO TRIBUNAL – 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA À FALTA DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – DESÍDIA INJUSTIFICÁVEL 

CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, 247 ART. – 

SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O cancelamento 

da distribuição da petição inicial por falta de recolhimento de custas 

processuais independe de intimação prévia da parte para adoção dessa 

providência. Precedentes (REsp 1361811/RS).” (Ap 83608/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018). (ressaltamos) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 267, IV, DO CPC/73 – ATUAL 

ART. 485, IV, DO CPC/15 – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – 

DESCUMPRIMENTO – art. 290 do CPC – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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 (Art. 290 do CPC).”(Ap 38918/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, 

Publicado no DJE 26/03/2018). (sublinhamos) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.” 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) (negritamos) Ademais, conforme prevê o art. 290 do CPC[1], é 

dispensável a intimação pessoal da parte interessada para o pagamento 

das custas. Desse modo, diante da inércia da parte autora, impõe-se a 

extinção do feito, com o cancelamento da distribuição. Ante ao exposto, 

determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 

do CPC e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. 

Sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005887-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005887-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO ALVES DE MENESES REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOÃO ALVES DE MENEZES em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A), ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é usuário do 

telefone celular nº (66) 99915-9828. Relata que, em data de 09/08/2017, 

efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 18/07/2017, no valor 

de R$ 51,34 (cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), a fim 

continuar usufruindo dos serviços telefônicos. Sustenta que não foram 

restabelecidos os serviços de telefonia, porque, segundo a requerida, 

ainda havia uma fatura pendente com vencimento em 06/08/2017, no valor 

de R$ 51,36 (cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). Aduz que, no 

dia 12/08/2017, efetuou o pagamento da referida fatura do mês de agosto. 

Entretanto, afirma que até o presente momento sua linha telefônica 

continua bloqueada, pois não consegue realizar ou receber ligações. Por 

conta de tais fatos, pleiteou o requerente a concessão da tutela de 

urgência, a fim de que fosse determinado à requerida que procedesse ao 

restabelecimento do serviço telefônico nº (66) 99915- 9828, bem como se 

abstivesse de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

o que restou DEFERIDO no ID. 9883884. Pede a procedência dos pedidos 

para que seja declarada a inexistência do débito de R$ 102,70 (cento e 

dois reais e setenta centavos), bem como condenada a requerida a 

indenizar-lhe por danos morais, sem prejuízo de verbas e honorários de 

sucumbência. Juntou documentos. Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA 

(ID. 12229091) A requerida contestou no ID. 11241503, aduzindo pela 

regularidade da suspensão, em virtude do adimplemento autoral, e a 

consequente a inexistência de dano moral, para, ao final, pugnar pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordial. Em sede de impugnação, o 

autor rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os pedidos 

iniciais (ID. 12166482). Instadas a manifestarem interesse na produção de 

provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

21882379 e 22111178). É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 

No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, 

eis que se trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a 

produção de prova oral, eis que os elementos de convicção até então 

reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate, 

impondo-se o julgamento antecipado da lide, o que passo a fazer. À inicial 

colacionou o autor comprovantes de pagamento junto à requerida, o 

primeiro realizado no dia 09/08/2017, no valor de R$ 51,34, referente à 

fatura vencida no dia 18/07/2017, e o segundo feito em 12/08/2017, no 

valor de R$ 51,36, atinente à fatura vencida em 06/08/2017. Interpôs a 

presente demanda em 24/08/2017, aduzindo que seus serviços de 

telefonia estavam suspensos, mesmo tendo pago o que era devido. O 

serviço fora reativado por medida judicial. Em Contestação, a requerida 
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aduz que o autor estaria com débito em aberto referente ao mês 11/2017, 

e que a suspensão havida ocorreu por conta dos inadimplementos 

anteriores. O pleito autoral para que se declare a inexigibilidade dos 

débitos pagos não se mostra razoável, vez que não demonstrada a 

ocorrência de cobrança indevida, pelo contrário. Percebe-se, aliás, que 

houve pagamento do que era devido (faturas referentes a julho e agosto 

de 2017) em atraso. Logo, pelo que se colacionou aos autos, inviável a 

conclusão de que se trata de pagamento indevido. Do ocorrido, 

constata-se que maiores danos não advieram, não houve publicização 

negativa e nem se comprovou que os fatos geraram dor moral a ponto de 

causar abalo psicológico ao autor, muito embora não se olvide dos 

transtornos gerados. É que, aqui, não se está a tratar de dano moral in re 

ipsa, o que faz necessária a comprovação de sua ocorrência. Ademais, a 

documentação carreada não é suficiente para apontar a 

imprescindibilidade do uso exclusivo de referida linha telefônica, não 

sendo, v.g., necessária à fonte de renda do autor. Nesse sentido: DANO 

MORAL - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALOR INDEVIDO - 

SUSPENSÃO INDEVIDO DOS SERVIÇOS - HUMILHAÇÃO E OFENSA À 

HONRA - DANO MORAL DEVIDO. (VV) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. 

MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE COMPENSAR AFASTADO. - 

Observa-se que, a despeito da cobrança indevida, o bloqueio da linha 

telefônica não ensejou outras consequências que extrapolassem o mero 

aborrecimento, em virtude de a apelada ter ficado privada de utilizar a 

linha. Tal situação não é suficiente por si só para influir na esfera psíquica 

do indivíduo a ponto de lhe causar danos de ordem extrapatrimonial. 

(TJ-MG - AC: 10145110227629001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 31/01/2013). (Grifamos). CIVIL. PROCESSO CIVIL. 

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NO SISTEMA DA OPERADORA 

DE TELEFONIA. EXCLUSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO COMO FORMA DE 

PAGAMENTO. MORA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO 

DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da 

atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não 

se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso 

tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do 

serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja 

responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força 

maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do 

ofendido e de terceiros. 2. A ocorrência de erro no sistema da operadora 

que acarretou a exclusão do débito automático como forma de pagamento 

das faturas decorrentes dos serviços de telefonia prestados e que 

provocou a mora do consumidor quanto ao respectivo pagamento, 

ensejando a suspensão da linha telefônica, consubstancia falha na 

prestação do serviço. 3. Não obstante o disposto, a falha na prestação do 

serviço apta a configurar dano moral é aquela que se relaciona 

diretamente com os prejuízos a direitos da personalidade, afetando a 

dignidade do indivíduo. 3.1. Não restando demonstrado o dano moral 

sofrido pela consumidora em decorrência da suspensão de sua linha 

telefônica, sobressai evidente o mero aborrecimento por ela 

experimentado. Ausente um dos elementos balizadores da 

responsabilidade civil (o dano), a responsabilidade da operadora de 

telefonia deve ser afastada, não havendo o que se falar em arbitramento 

de indenização. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07302593520188070001 DF 

0730259-35.2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 26/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 02/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. SUSPENSÃO. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Para que se caracterize o dano moral, é indispensável a 

ocorrência de ofensa à honra do indivíduo, no que tange à sua imagem, 

seu nome e sua integridade psicológica e moral. Estando comprovado o 

mero dissabor, em razão do descumprimento contratual, não há que se 

falar em indenização por danos morais, mormente quando a parte não 

comprova maiores desdobramentos do alegado dano. (TJ-RO - AC: 

70169083120178220001 RO 7016908-31.2017.822.0001, Data de 

Julgamento: 19/07/2019). (Destacamos). 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 do 

autor, CONDENO-O 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007329-64.2017.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007329-64.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE BRITO FERREIRA REU: VIVO S.A. Vistos etc. JOSÉ 

BRITO FERREIRA propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados. O autor alega, em síntese, que a 

requerida teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Por conta de tais 

fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, o que restou DEFERIDO no ID. 

10502819. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexistência do débito 

e pela concessão de indenização pelo dano moral sofrido. Audiência de 

Conciliação infrutífera (ID. 12403037). Contestação pela requerida no ID. 

12388737, em que alega, no mérito, licitude na cobrança feita, o que 

afasta seu dever indenizatório, pugnando pela improcedência dos pedidos 

do autor. Em sede de impugnação o autor rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 12846524). Instadas as partes 

a manifestarem interesse na produção de provas, ambas pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 21107777 e 21357832). Era o que tinha 

a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da 

lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício 

Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do 

CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua análise. Busca o autor a 

declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

vez que, muito embora não houvesse mais relacionamento comercial entre 

as partes, sendo tal questão sedimentada inclusive quando de audiência 
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de conciliação realizada junto ao PROCON (10/06/2015) (ID. 10502819), a 

parte requerida, em 29/08/2017, negativou seu nome por débito 

inexistente, no montante de R$ 189,96 (cento e oitenta e nove reais e 

noventa e seis centavos). Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço. Compulsando os autos, verifico que o autor carreou aos 

autos o registro da negativação, derivada de suposto débito junto à 

requerida no montante de R$ 189,96 (cento e oitenta e nove reais e 

noventa e seis centavos), com vencimento em 22/04/2017 e data de 

inclusão 29/08/2017 (ID. 10045298), o qual alega desconhecer. A 

requerida, por sua vez, colacionou aos autos Print Screens de telas de 

computador de seu sistema interno (ID. 12388737), nada mais. Restou 

incontroverso que as partes não mais mantinham contrato de prestação 

de serviços de telefonia, conforme se pode constar pelo documento ID. 

10045319. Logo, não poderia a requerida lançar o nome do autor no 

cadastro de inadimplentes por débito referente a contrato cancelado. Cabe 

salientar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII), 

assim como não tem o condão de eximir a parte autora do dever de 

produção de prova condizente com o direito vindicado (art. 373, do CPC), 

não desobriga a parte requerida de explicitar fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos desses direitos. Aos autos, deveria a parte 

requerida trazer não apenas fatos que desconstituíssem as alegações 

autorais, mas provas acerca da regularidade contratual, o que não fez, 

limitando-se a colacionar Print Screens de seu sistema interno, nada mais. 

Aliás, sequer trouxe aos autos eventual contrato entabulado entre as 

partes. Inobstante meros Print Screens não se prestarem a abalizar a 

narrativa de regularidade contratual, consistindo só e tão somente em 

prova unilateralmente produzida, inconteste que servem, muito menos, 

para atestar que o consumidor, parte vulnerável, tenha anuído com 

eventual contratação, mormente porque desprovida de qualquer outra 

prova documental dotada de robustez. Logo, em que pesem as alegações 

da requerida, deixou ela de comprovar a ciência e anuência autoral em 

relação a suposto débito/contrato, ônus que lhe competia. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

AUTORA QUE ADUZ NÃO TER EFETIVADO A CONTRATAÇÃO QUE 

GEROU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSURGÊNCIA DA 

EMPRESA RÉ PARA VER RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE 

TELA DO SISTEMA INTERNO DA APELANTE (PRINT SCREEN), POR SI SÓ, 

NÃO SE CONSTITUI EM MEIO HÍGIDO DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR 

A CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA (TJ-SC - 

RI: 03019284820168240020 Criciúma 0301928-48.2016.8.24.0020, Relator: 

Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 31/10/2017, Quarta 

Turma de Recursos - Criciúma). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA QUE DECLAROU 

A PRESCRIÇÃO DECENAL DOS VALORES COBRADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA. APELO PUGNANDO O RECONHECIMENTO DE CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. TODAVIA, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE 

ACERTO BILATERAL ENTRE AS PARTES NESSE SENTIDO. FOTO DA TELA 

DE COMPUTADOR, PRINT SCREEN, QUE NÃO POSSUI FORÇA 

PROBATÓRIA, MORMENTE VINDO AOS AUTOS SOMENTE COM A 

APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA DA 

PRESCRIÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO CPC/15. ADEMAIS, DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER 

VINCULANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1117903/RS. 

PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DAS TARIFAS PELO SERVIÇO DE ÁGUA E 

ESGOTO QUE OBEDECE A REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002, SENDO, PORTANTO, DECENAL. PRECEDENES STJ E TJRJ. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RJ - APL: 00139355720188190007, Relator: 

Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 

22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITO EM 

CONTA BANCÁRIA. ADUZ O RECLAMANTE DESCONHECER A ORIGEM DO 

DÉBITO EFETUADO EM SUA CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECLAMADA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. PRINT SCREEN DE TELA. PROVA 

UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ARBITRADO EM R$ 6.000,00. MONTANTE DENTRO DOS 

PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. (TJ-PR - RI: 

004256827201581601820 PR 0042568-27.2015.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 

10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2016). 

(Grifamos). Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que a 

requerida não logrou êxito em demonstrar a formalização do contrato nos 

moldes informados e a regularidade da negativação, mister se faz o 

acolhimento da pretensão autoral. Portanto, a declaração de inexistência 

do débito apontado na inicial é medida que se impõe. Pelo exposto, resta 

evidenciado que a inscrição do nome do autor no cadastro negativo 

ocorreu com fundamento em débito irregularmente cobrado, o que, de 

consequência, faz configurar o dano moral, pois ultrapassa os limites de 

um mero aborrecimento e do aceitável, restando somente fixar o valor 

indenitário decorrente de tal lesão imaterial. Em consequência, devida é a 

condenação da requerida no pagamento de danos morais ao autor, uma 

vez que configurada a prática de ato ilícito, nos termos do artigo 927 do 

Código Civil, já que esta agiu com negligência, conforme exposto acima. O 

direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de 

dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos 

Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a 

respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira 

comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na 

resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado 

na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do 

dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que 

não prospera a alegação da requerida de que a autora não comprovou o 

dano causado, uma vez que nos casos de inclusão indevida nos 

cadastros de proteção ao crédito o dano moral é presumido. Corroborando 

tal linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. 

IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido 

de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, 

prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 

332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). (grifamos) No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na imagem da vítima 

(pessoa jurídica) e nas suas relações comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela autora foi resultante da conduta negligente 

referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

autor. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pela requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 
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a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Nesta quadra calha a fiveleta 

transcrever o julgado abaixo que estabelece os termos iniciais a serem 

observados no que pertine a incidência da correção monetária e de juros 

moratórios em casos como o presente de responsabilidade 

extracontratual, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A orientação deste 

Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o termo a quo da 

correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum 

da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento 

danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 

Embargos acolhidos.[1] (grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR inexistente o débito 

litigioso de R$ 189,96 (cento e oitenta e nove reais e noventa e seis 

centavos), referente ao documento de nº 0258227451, com data de 

vencimento em 22/04/2017 e data de inclusão 29/08/2017, confirmando-se 

a decisão liminar proferida no ID. 10502819, e, pelos mesmos 

fundamentos, para CONDENAR a requerida a indenizar o autor no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste comando judicial 

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

desde a data da positivação cadastral litigiosa. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

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

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

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

DIREITO [1] EDcl no REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 359.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004962-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

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: 1004962-04.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE SEVERINO REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 

JOSÉ SEVERINO moveu a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de BANCO ITAUCARD S/A, ambos qualificados nos autos. O autor 

alega, em síntese, que se dirigiu a uma loja da cidade para realizar uma 

compra, e foi surpreendido com a informação de que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Relata que o requerido inseriu 

indevidamente seu nome nos órgãos negativadores, cobrando uma dívida 

na importância de R$ 92,98, referente ao contrato 000000389901521, 

cobrança que alega ser abusiva e indevida, vez que afirma que o autor 

está com todas suas obrigações perante o requerido em dia. Ressalta que 

as demais negativações estão sendo objeto de discussão em outras 

demandas. Por conta de tais fatos, pleiteou a concessão da tutela de 

urgência, a fim de determinar que o requerido efetuasse a exclusão do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que restou 

DEFERIDO no ID. 4348050. Postula a procedência dos pedidos para que 

seja confirmada a tutela, declarada a inexistência de todos os débitos 

registrados em seu nome, bem como condenado o banco requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo de demais 

verbas e honorários sucumbenciais. Com a inicial vieram documentos. 

Regularmente citado, o requerido ofereceu contestação (ID. 5596958) 

aduzindo, no Mérito, a regularidade da cobrança, fruto de uma 

renegociação de dívida, e consequente inexistência de danos morais, 

carreando documentação e gravação de áudio, pugnando ao final pela 

improcedência dos pleitos insertos na exordia. Instada a parte autora a 

impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID. 6082929). Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas, ambas pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (ID. 21562584 e 21930722). Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Tendo em vista que não há 

questões preambulares a serem apreciadas e não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício a ser sanado, passo a análise do mérito. 

Compulsando os autos, verifico que o autor não logrou êxito em 

comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento da 

dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o 

requerido apresentou farta documentação (ID. 5598133 - Pág. 1 e ss) que 

demonstra a existência de relação negocial entre as partes, a 

movimentação bancária, laudo referenciado, fichas de cobrança, tela de 

renegociação da dívida e gravação de áudio entre as partes, com a 

consequente inserção nos cadastros de inadimplentes por inadimplência 

quanto a valor cobrado, elementos que oferecem substrato válido à 

negativação debatida na espécie. Portanto, improcede a pretensão para 

se declarar a inexistência do débito. Outrossim, se é regular a dívida 

(vencida e não paga) inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o 

credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser 

condenado ao pagamento da indenização, senão vejamos: DANO MORAL 

- INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER DE 

INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado que o banco agiu no exercício 

regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço de proteção 

ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de indenização por 

dano moral. 2. Ausente o requisito de verossimilhança da alegação, não 

se defere o pedido de inversão do ônus da prova. (TJ-MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 22/01/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso) CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 

responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da dívida, não há falar em dano moral em 

decorrência da inscrição negativa em cadastro restritivo de crédito. 

(TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). 

(destaque nosso). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de ID. 4348050. 

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 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: 1007567-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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REQUERENTE: COSME PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos etc. COSME PEREIRA DA SILVA 

moveu a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, ambos qualificados nos autos. Afirma, 

em apertada síntese, que teve seu nome negativado no sistema de 

proteção ao crédito em relação a um débito no valor de R$ 220,70 

(duzentos e vinte reais e setenta centavos), contrato n.º 

0030200394270971, incluso no dia 20/05/2018. Aduz ser indevida a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, eis que não 

reconhece a dívida. Pelo exposto, requereu, liminarmente, fosse 

determinado à requerida que procedesse com a baixa da inscrição, bem 

como fornecesse documentos que comprovem ser legitima a cobrança, o 

que restou INDEFERIDO no ID. 16242273. Pede ao final a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a inexistência de débito no valor de R$ 

220,70 (duzentos e vinte reais e setenta centavos), bem como condenada 

a requerida a indenizar-lhe por danos morais em virtude da negativação 

indevida. Juntou documentos à inicial. Audiência de Conciliação restou 

INFRUTÍFERA (ID. 17801107). Regularmente citada, a requerida ofereceu 

Contestação (ID. 18293132) aduzindo, preliminarmente, ausência de 

condições da ação por falta de interesse de agir, e, no Mérito, a 

regularidade da cobrança, com a consequente inexistência de danos 

morais, carreando documentação e pugnando ao final pela improcedência 

dos pleitos insertos na exordial. Instada a parte autora a impugnar a 

contestação, atendeu ao chamado (ID. 19542907). Ambas as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 21948428 e 22336206). 

Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: Nos termos do 

art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do 

pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente 

de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 

03/02/2015). (destaquei) Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório. 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua análise. É cediço que o 

interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio 

à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a 

adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a 

solução da lide. Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação 

do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação 

narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em 

abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará 

relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do 

interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas 

circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. 

(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao 

demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito 

Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue: “Interesse 

Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade 

de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436). 

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte 

autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado. In 

casu, a pretensão da requerente é a baixa da negativação de seu nome 

em razão de débito supostamente inexistente, bem como a condenação do 

requerido a título de danos morais. Para tanto, foi ajuizada a presente 

demanda. Posto isso, REJEITO a preliminar enfocada. Tendo em vista que 

não há questões preambulares a serem apreciadas e não havendo 

nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo a análise do mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que o nome da parte autora foi lançado 

nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débitos perante a 

requerida (ID. 15201437). Em contestação, a requerida alegou a 

regularidade da inscrição, sustentando se tratar de relação negocial entre 

as partes (ID. 18293138 - Pág. 1), referente à compra realizada LOJAS 

MIG, encontrando-se com parcelas em atraso. Ocorre que para abalizar 

sua narrativa, a requerida trouxe à baila contrato firmado por terceiro 

estranho à lide, aduzindo de tratar de “assinatura a rogo”, sem, no 

entanto, comprovar a relação do signatário do contrato para com o autor e 

nem mesmo obedecer aos requisitos necessários para sua validade, ônus 

que lhe competia: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DECLARATÓRIO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. AUTORA QUE SUSTENTA A 

AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA REQUERIDA, QUE POR SUA 

VEZ LANÇOU A COBRANÇA E PROMOVEU A INSCRIÇÃO DA 

REQUERENTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS 

PROBATÓRIO DO FORNECEDOR DE COMPROVAR A COMPRA E ENTREGA 

DO PRODUTO COBRADO. IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA FAZER PROVA 

DE FATO NEGATIVO (NÃO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS). DÉBITO 

COBRADO INEXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE OBSERVA OS 

CRITÉRIOS PUNITIVO, REPARATÓRIO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA. 

MINORAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-PR - RI: 000123704201481600520 PR 0001237-04.2014.8.16.0052/0 

(Acórdão), Relator: DOUGLAS MARCEL PERES, Data de Julgamento: 

31/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/09/2015). 

(Destacamos). RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE 

COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E A 

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NA FORMA 

PRECONIZADA PELO ART. 373, INC. II, DO CPC. NOTA FISCAL SEM 

ASSINATURA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA QUE NÃO 

CONSTITUI PROVA HÁBIL PARA SUSTENTAR AS ALEGAÇÕES DA RÉ. 

INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. VALOR ARBITRADO EM R$ 9.000,00, QUE SE APRESENTA DE 

ACORDO COM OS USUALMENTE ADOTADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008301301 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data 

de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019). (Destacamos). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA "A ROGO”. 

FORMALIDADE DESCUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PÚBLICO. O contrato materializado na forma escrita por 

pessoa analfabeta com assinatura "a rogo" deve ser acompanhado de 

instrumento público de representação, sob pena de ser considerado nulo 

por desobediência à forma (art. 104, III e 166, IV do Código Civil). 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez prova dos fatos 

constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC). APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 02500103020148090040, Relator: ITAMAR 

DE LIMA, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 13/06/2019). (Destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO - ILETRADO - FORMALIDADE - ASSINATURA "A ROGO" - 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE 

DO NEGÓCIO JURÍDICO - INDÍCIOS - DESCONTOS IRREGULARES - 

SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. O contrato materializado na forma escrita 

por pessoa iletrada deve conter assinatura "a rogo" e estar acompanhado 

de instrumento público de representação, pena de ser considerado nulo 

por desobediência à forma (art. 104, III e 166, IV do CC). A aposição de 
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impressão digital não é suficiente para eximir as formalidades da 

assinatura "a rogo". Havendo indícios de nulidade da contratação, devem 

ser suspensos os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

consumidor. (TJ-MG - AI: 10000191435775002 MG, Relator: Manoel dos 

Reis Morais, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 

20/02/2020). (Destacamos). Iluminado por tais lições pretorianas e tendo 

em vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar a formalização 

da operação comercial, a regularidade da cobrança e da correlata 

positivação cadastral, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral. 

Deste modo, a declaração da inexistência do débito na forma requerida na 

inicial é medida que se impõe. Em consequência, devida é a condenação 

da requerida no pagamento de danos morais à parte autora, uma vez que 

configurada a prática de ato ilícito pela parte requerida, nos termos do 

artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme 

exposto acima. O direito à indenização por dano moral resta consagrado 

por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como 

afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se 

manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da 

Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá 

de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento 

baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a 

reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que 

não prospera a alegação da pare requerida de que a parte autora não 

comprovou o dano causado, uma vez que nos casos de inclusão indevida 

nos cadastros de proteção ao crédito o dano moral é presumido. 

Corroborando tal linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: 

CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO 

SERASA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada 

no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano 

moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 

332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). (grifamos). No que se 

refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na imagem da vítima (pessoa jurídica) e nas suas relações comerciais, o 

grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In 

casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela autora foi resultante da 

conduta negligente referenciada da demandada, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de 

monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou a parte autora. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano 

moral em importe inferior ao pleiteado pela parte requerente não pode ser 

considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do 

seguinte enunciado jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (destaque nosso) 

Nesta quadra calha a fiveleta transcrever o julgado abaixo que estabelece 

os termos iniciais a serem observados no que pertine a incidência da 

correção monetária e de juros moratórios em casos como o presente de 

responsabilidade extracontratual, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A 

orientação deste Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o 

termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que 

fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir 

do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 

54/STJ). Embargos acolhidos.[1](grifo nosso). DIANTE DO EXPOSTO, julgo 

procedenteS os pedidos insertos na inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, para DECLARAR inexistente em relação à parte autora o 

débito litigioso, bem como CONDENAR a reclamada a indenizar o 

requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), importe a ser pago pela ré ao demandante de uma única vez, a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste comando 

judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

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

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] EDcl no REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro CASTRO 

FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 359.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007317-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE PAULA PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Processo: 1007317-79.2019.8.11.0003. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: FABIO DE PAULA PAIM Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito (ID 25056012). 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 

25056012), 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. REVOGO a liminar concedida na espécie. Custas pela parte 

desistente. Honorários indevidos. Transitada em julgado, arquivem-se, 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: 1003435-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANIEBER RENZO DE AGUIAR (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))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003435-80.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERIVANIEBER RENZO DE AGUIAR REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ERIVANIEBER 

RENZO DE AGUIAR, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial, alega, em síntese, que a 

requerida teria encontrado irregularidades no medidor de energia da 
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unidade consumidora de sua responsabilidade e, em procedimento 

unilateral, faturou o montante de R$ 384,36. Requer, que seja deferida a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida não suspenda a 

energia elétrica da unidade consumidora de sua responsabilidade, bem 

como, se abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito. Pugna ainda a procedência dos pedidos iniciais para 

declarar a inexistência da fatura encimada e condenar a requerida ao 

pagamento da indenização por danos morais, bem como, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Instruiu a peça vestibular com 

documentos. A liminar foi deferida no ID. 7999470. Realização da 

audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 9371280). A requerida 

contestou a ação (ID. 9372135), aduzindo, em suma, que a fatura emitida é 

legal, uma vez que teria sido calculada nos termos da legislação em vigor, 

tendo a agido no exercício regular de direito. Ainda teceu comentários 

acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim pela 

improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos. Em 

sede de impugnação (ID. 9741057), a parte autora rebateu as alegações 

da requerida e reiterou o pedido inicial. Instadas as partes a manifestarem 

interesse na produção de provas (ID 21752214), a parte ré pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 22004598) e aparte autora quedou-se 

inerte (ID. 30084625). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. O cerne da controvérsia 

cinge-se a exigibilidade do débito constante das faturas de ID. 7378015, 

referente ao consumo de energia elétrica apurado na unidade 

consumidora n.º 6/9230971-5. Compulsando os autos, verifica-se que em 

contestação apresentada no ID. 9372135, alegou a requerida a 

exigibilidade da fatura por ela emitida, juntando documentos. Assim, o ônus 

da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do 

CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em 

referência, a concessionária aduz que, em 28/09/2016, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade 

consistente em “MEDIDOR DANIFICADO / DESTRUÍDO” (ID. 9372135 - Pág. 

6). Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o 

quantum energético não aferido para fins de cobrança em fatura de 

energia, obtendo o débito de R$ 384,35. A parte autora, por sua vez, alega 

que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu à sua 

revelia, tendo sido realizada de modo unilateral e sem prova de prévia 

comunicação, o que desborda das determinações contidas nas normas 

setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL). Todavia, em que 

pese a lavratura do TOI ter se dado sem o acompanhamento da parte 

autora (ID. 9372139), saliente-se tratar de documento unilateral, despido 

de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta. 

Portanto, sua presunção de veracidade não é absoluta, tendo de se ver 

acompanhado de demais provas. Dos autos, porém, vislumbra-se que, 

para além do TOI, a requerida acostou aos autos registros das tentativas 

de sua entrega, bem como, do agendamento de avaliação técnica do 

medidor (ID. 9372139), demonstrativo pormenorizado do cálculo de 

recuperação de consumo (ID. 9372145), perícia realizada pelo Instituto de 

Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (ID. 9372150), bem como e, 

principalmente, Carta ao Cliente (ID. 9372148), a qual cientifica a parte 

autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, 

documentos os quais a parte autora não logrou êxito em impugnar. 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 em 

anexo, 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 disponíveis de consumo mensal, no período de 12 

(doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, 

não havendo, portanto, qualquer desconformidade 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) Por fim, com relação ao pedido de indenização por danos 

morais, não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade 

da cobrança constante das faturas de ID. 7378015, assim como efetiva 

suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão indevida do 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência deste 

pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada no feito 

que tenha havido prejuízo de tal estirpe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO 

EXTINTO 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 exigível o valor referente à relação jurídica debatida, 

cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por conseguinte, sem 

efeito a decisão de ID. 7999470. Ante a sucumbência da autora, 

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

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (ID. 7999470). 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

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000639-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)
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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 (VINTE) Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI PROCESSO n. 1000639-14.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 12.930,47 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) POLO ATIVO: Nome: 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Endereço: 

UNIVERSIDADE DE VÁRZEA GRANDE, AVENIDA ANGELO VENÂNCIO DE 

SOUZA, S/N, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-900 POLO 

PASSIVO: Nome: FERNANDO BENEDITO DA SILVA, CPF: 396.056.981-53 

Endereço: desconhecido 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). VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 

12.930,47 (doze mil novecentos e trinta reais e quarenta 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). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA GIARETTA SENEN, 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002522-30.2019.8.11.0003

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:

FERNANDO LOPES BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CONVERSÃO DA AÇÃO, BEM COMO PARA JUNTAR AOS AUTOS 

CÁLCULO ATUALIZADO E INDICAR BENS PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO 

DO MANDADO DE PENHORA, COMPROVANDO O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA, SE FOR O CASO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002632-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON FUENTES HOLLATZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1002632-97.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime as partes para 

informar se o acordo firmado entre o autor e a ré CNOVA Comércio 

Elotrônico S.A (Via Varejo S.A) constante no Id. 28751363, também 

abrange a litisdenuciada LG Eletronics do Brasil Ltda, no prazo de 05 

(cinco) dias e, em caso positivo deverá manifestar sua anuência nos 

termos da composição para posterior homologação. Após, conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002839-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO GUIMARAES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO(A))

 

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 . 

1002839-33.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que a decisão do 

Agravo de Instrumento nº. 1002683-54.2016.8.11.0000 no Id. 495909 

negou seguimento ao recurso mantendo incólume a decisão do juízo a 

quo, intime a parte autora para impugnar a contestação no Id. 4806385 no 

prazo de 15 (quinze) dias. Analisando os autos, observa-se no Id. 

4806385, que a empresa ré pleiteia a concessão da assistência judiciária 

gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a demandada traga 

aos autos cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de 

renda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano 

do pedido (art. 321, do CPC). Cumpra. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 01 de junho de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007131-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007131-90.2018.8.11.0003. Vistos etc. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 

(cinco) dias. No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade 

de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para 

homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de março de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 54 de 341



2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016150-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO (EMBARGANTE)

DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1016150-86.2020.8.11.0003 Vistos etc. Proceda a 

vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 

1005292-30.2018.8.11.00003 Recebo os embargos para discussão. Deixo 

de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos 

legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do 

CPC/15. Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). Apresentada a impugnação, ouça o 

embargante, e após, voltem-me conclusos. Rondonópolis - MT, 14 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009341-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OKADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

FLAVIA GOMES OKADA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ESCLARECER EM QUAL 

ENDEREÇO CADA UMA DAS PARTES REQUERIDAS DEVE SER CITADA, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DA CITAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002761-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA STEFANELLO PIRES OAB - MS21073 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME O CEP CORRETO, 

PETIÇÃO ID. 28710903, NO PRAZO LEGAL, PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO 

DA CITAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009519-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI JOSE MANDELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME O CEP DO 

ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO ID. 28398078, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DA CITAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008828-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMA ALVES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, aos 

recursos de Apelação interpostos.

Ato Ordinatório 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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

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

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

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

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015646-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAVALCANTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA DECISÃO ID. 

26778651 E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001848-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (AUTOR(A))

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, ID. 30632555, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007982-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PRUDENCIO DE ANDRADE (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007982-66.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 
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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, 24 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004127-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES DAL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que envio os autos ao setor de publicação.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007494-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE SOUZA TARGUETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALMEIDA DA SILVA (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 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1007494-77.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 18.768,78 

ESPÉCIE: [Cheque, Correção Monetária]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: DAIANE DE SOUZA TARGUETA POLO PASSIVO: Nome: CARLOS 

ALMEIDA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

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

cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor 

de R$ 18.768,78 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) 

interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório, 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 MONITÓRIA EM FACE DO POLO PASSIVO 

DECISÃO: ID. 25757342 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). Eu, 

THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 24 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROCKENBACH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REU)

ALFREDO ROCKEMBACK (REU)

ROSMERI BERVIAN ROCKENBACH (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 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1003448-16.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 181.779,93 

ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL SA POLO PASSIVO: Nome: ROCKENBACH COMERCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Nome: ALFREDO ROCKEMBACK 

Nome: ROSMERI BERVIAN ROCKENBACH 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, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 181.779,93 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, 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 monitoria em face do polo passivo DESPACHO: 

id. 25755312 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 24 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009920-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO FERREIRA DIAS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO (REU)

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (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. 1009920-96.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VENANCIO FERREIRA DIAS NETO POLO 

PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X 

DE JUNHO 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 PARA OUTORGA 

DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA 

DECISÃO: ID. 25977518 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, 24 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: 1001164-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LIMA DOS SANTOS (REU)

JULIANA DE SOUZA BARROS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001164-98.2017.11.0003) Vistos etc. Considerando que as 

tentativas de citação da ré restaram infrutíferas e o autor não logrou êxito 

em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem deferir a citação por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 

257, III, do CPC, observando que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004837-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES OLIVESKI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RODRIGO OLIVESKI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CONCEICAO MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1004837-36.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para evitar futuras 

arguições de nulidade processual, defiro o pedido do Id. 27824980 e 

determino a intimação do executado, por edital, para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o 

cumprimento da obrigação, intime o credor para promover o andamento do 

feito requerendo o que de direito, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 24 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004976-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FELIPO TONIAL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004976-80.2019.8.11.0003. 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 
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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, 24 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002010-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/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

 

Código Processo nº. 1002010-18.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. 0 – DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A executada por meio 

de impugnação ao cumprimento de sentença, comparece aos autos e 

alega nulidade de citação e requer a extinção do cumprimento de 

sentença. A exequente manifestou-se contrário ao pedido aduzindo a 

regularidade da citação. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Compulsando os autos, observa-se que a devedora foi devidamente 

citada (Id. 11177170), no entanto deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de defesa (Id. 12049365). A ação foi julgada procedente, 

sendo o feito convertido em cumprimento de sentença, com a intimação da 

parte ré para cumprir a sentença, nos termos do artigo 523, § 1° do CPC. 

Contudo, a devedora comparece aos autos e sustenta que todos os atos 

processuais devem ser anulados, diante a “falta” de intimação no 

endereço de sua sede. A carta de citação fora encaminhada ao endereço 

de uma de suas filiais nesta Comarca, e recebida por seus funcionários, 

não restando dúvidas acerca da validade da citação. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que é válida a citação por carta AR 

encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, sede ou filial, podendo ser 

recebida por qualquer pessoa que se apresenta como representante da 

empresa, não sendo obrigatório possuir poderes de representação em 

juízo. No caso, a citação foi recebida por funcionário, de uma das filiais da 

empresa ré, e que não apresentou nenhuma objeção ao assinar o AR. 

Neste sentido é o entendimento do egrégio STJ: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA 

APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o 

entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se 

válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a 

uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes. 2. 

"Inviabilidade de rechaçar a conclusão das instâncias ordinárias, que 

consideraram exigível o título executivo apresentado e inocorrente o 

excesso de execução, porquanto 'rever o alegado excesso de execução 

importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência 

vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ' (AgRg 

no Aresp n. 166.453/RS, Min. Raul Araújo, DJE 25/09/2012)" (AgRg no 

AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

FASE DE CUMPRIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. É 

VÁLIDA A CITAÇÃO POR CARTA AR, NO ENDEREÇO DA PESSOA 

JURÍDICA E RECEBIDA POR PESSOA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, 

MESMO QUE SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NO CASO SERIA 

ÔNUS DA RÉ PROVAR A INEXISTÊNCIA DE LOJA NO ENDEREÇO EM QUE 

ENVIADA A CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO E DE FUNCIONÁRIO 

COM O NOME CONSTANTE NO AR. UNÂNIME. RECURSO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70074128141, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado 

em: 23-08-2017). Segundo a teoria da aparência, entendimento este 

adotado nestes casos pelo colendo STJ, considera-se válida a citação da 

pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que 

não recusa a sua qualidade de funcionário. Dessa forma, rejeito a 

impugnação ofertada pela devedora. Deixo de condenar a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, vez que incabíveis a espécie, nos 

termos da Súmula nº 519 do STJ. 2. 0 – DO PEDIDO DE PESQUISA VIA 

SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. A exequente requer a penhora on line, 

em conta corrente da executada, para garantia da execução, vez que não 

houve pagamento do débito. A credor limita-se em requerer, de forma 

genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores 

existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome 

dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou 

em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que 

incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar 

em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia 

que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da 

dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da 

medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa. Em que pese o magistrado não utilizar-se dos 

sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, 

de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o 

valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação 

financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é 

bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações 

financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a 

satisfação da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é 

impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns 

casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou 

a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

considerando que a situação exige uma rápida manifestação do STF; 

considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é responsável 

pela condução de milhares de processos, os quais nem sempre são 

rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, que o 

próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário de 

gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 
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Bacenjud, formulado no Id. 26878868 – página -06. Com relação ao pedido 

via sistema Renajud, defiro somente a pesquisa pelo referido sistema para 

a localização de veículos por ventura existentes em nome da devedora. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002527-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002527-23.2017.11.0003) Vistos etc. De proêmio, registro que 

a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro 

de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da 

Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente 

e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta 

bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum 

executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e 

aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio 

exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando que, no 

dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia 

fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a 

exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem 

sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de 

tais gravames. Dessa forma, ante a fundamentação exarada, intime a 

autora para que se manifeste aos autos sobre qual veículo quer promover 

a penhora, bem como acostar no presente feito a “tabela FIPE” do bem 

móvel pretendido, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001753-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001753-22.2019.8.11.0003. 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, 24 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007038-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007038-64.2017.8.11.0003. Vistos etc. ADELIA SOARES, 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em 

face da decisão proferida no Id. 26142419. De conformidade com o 

disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a 

decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 

Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das 

hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à 

verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, 

não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão 

da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, 

porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação 

jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de 

obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). 

Entretanto, o juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pela ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 
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novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002839-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO GUIMARAES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002839-33.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Observa-se que 

a penhora de ativos financeiros realizada junto ao Sistema BacenJud 

restou infrutífera, vez que fora localizado apenas o valor de R$ 119,3, o 

qual já foi desbloqueado por representar quantia irrisória perante o 

quantum do débito. Assim, defiro o pedido de penhora dos imóveis sob as 

matrículas nº 107.314; 109.906; 109.945; 109.946; 109.947 e 109.948, 

todas do CRI local. II - A formalização da constrição deverá obedecer ao 

comando dos artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência. III – 

Formalizada a constrição judicial, intime a parte devedora, nos termos dos 

artigos 841, §1º e 847, do CPC. IV – Havendo o decurso do prazo alhures 

sem manifestação, expeça mandado de avaliação, nos termos do artigo 

870 e 872, do CPC. Após, digam as partes. V - Expeça o necessário. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002267-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002267-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DA 

MANIFESTAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA (ID. 26411804). Com relação 

ao pedido de revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada de 

urgência, mantenho a decisão já proferida nos autos pelos seus próprios 

fundamentos (Id. 18814014), devendo a parte interessada valer-se dos 

meios processuais próprios para sua modificação. 2. 0 – DO DESPACHO 

SANEADOR. As preliminares de ilegitimidade passiva, suscitada pelas 

requeridas, é matéria que se confunde com o mérito da questão e será 

apreciada por ocasião da prolação de sentença. Dessa forma, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas demandadas. A primeira 

requerida apresentou em preliminar, impugnação a concessão da justiça 

gratuita deferida a autora. Aduz que não foi comprovado na inicial que a 

requerente é hipossuficiente. Verifica-se no Id. 18681431, que a autora 

declara-se pobre na acepção jurídica do termo, razão pela qual lhe foi 

deferido o benefício da gratuidade. A declaração da parte, no sentido de 

que é pobre forma presunção relativa de veracidade que, no caso dos 

autos, não restou desfeita por qualquer elemento seguro em sentido 

diverso. Não se pode olvidar que o acesso à justiça é exercício da 

cidadania. O art. 5º, LXXIV, CF/88 determina que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Exige-se a comprovação da pobreza jurídica. Já a Lei 

1.060/50 se contenta com a declaração de que a parte não está em 

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

sem prejuízo próprio ou de sua família [art. 4º, caput]. Conclui-se: é 

beneficiário de assistência jurídica integral e gratuita quem não possui, 

comprovadamente, recursos suficientes. Mas, para gozar dos benefícios 

da assistência judiciária e de justiça gratuita [tão-somente estes, que são 

regulados pela Lei 1.060/50], basta a declaração de insuficiência de 

recurso. Neste sentido, o STF já firmou a compatibilidade da assistência 

judiciária e justiça gratuita reguladas pela Lei 1.060/50 com o art. 5º, 

LXXIV, CF/88. Portanto, para se obter a assistência judiciária basta a 

declaração, feita pelo próprio interessado. Presume-se pobre quem 

afirmar esta condição, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 

[presunção juris tantum]. Dessa forma, rejeito a preliminar. No tocante a 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir (19891276 - 

Pág. 2), sem razão a segunda demandada em sua assertiva. Com efeito, o 

interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da 

demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na 

satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Luiz Rodrigues 

Wambier que: “A condição da ação consistente no interesse processual 

se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem traduzir no 

binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo 

que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso 

avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”. Na mesma linha, leciona 

Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, 

volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse 

de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade 

de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o 

pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá 

necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida 

pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, 

havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide 

tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a 

possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de 

solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de 

interesse por essas vias alternativas. (...) Por adequação se entende que 

o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de 

interesse apresentado na petição inicial”. Ora, com uma simples análise na 

petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelos autores, decorrendo 

da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Dessa forma, entendo existir necessidade e 

utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de 

haver ou não o direito ao recebimento de indenização, confunde-se com a 

matéria de mérito e como tal, será analisada. Sendo assim, rejeito a 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. Não havendo 
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preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo como ponto controvertido da 

demanda a existência ou não de vício oculto e o nexo causal do dano pela 

má utilização do veículo. Defiro a produção da prova pericial pleiteada pela 

autora e pela primeira requerida. Nomeio o engenheiro mecânico Sr. 

Jossimar Zílio, com endereço à Rua Acyr Rezende de Souza e Silva, nº 

1822, Vila Birigui, nesta cidade (Fone: 3426-9533 ou 9984-2809), para 

atuar como perito do Juízo. Intime-o para apresentação de proposta de 

honorários, currículo, com comprovação da especialização e contato 

profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas 

as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua 

intimação (art. 465, §2º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime a partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus procuradores constituídos, 

para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o 

caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Ato contínuo, imediatamente 

concluso para homologação/arbitramento do valor dos honorários 

periciais, que serão suportados pela primeira requerida, na forma 

estabelecida no artigo 95, do CPC/15, bem como para designação de data 

da perícia. A audiência de instrução será oportunamente designada, após 

a realização do trabalho técnico, se porventura necessária. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000131-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000131-10.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

a decisão do juízo ad quem (Id. 18318642), defiro o pedido constante no 

Id. 26016861, intimando a ré para apresentar os documentos referentes 

da relação havida entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013159-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES-ME (REQUERENTE)

RENATO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013159-74.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 

reconvenção apresentada junto com a defesa, intime a 

reconvinte/requerida para proceder o recolhimento das custas judiciais 

referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena do seu não conhecimento. Ainda, no mesmo prazo supra, manifeste 

o autor acerca do valor depositado pela ré no Id. 24059486. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007287-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ZANDONADI QUIROGA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007287-44.2019.8.11.0003. 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, 24 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008123-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUSSEIN NABIH DAOUD (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008123-17.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – O 

embargado arguiu como preliminar impugnação à concessão da Justiça 

Gratuita concedida ao embargante, sob o argumento que a simples 

declaração de pobreza não tem o condão de provar a realidade financeira 

do mesmo. A ponderação do embargado não merece prosperar, visto que 

o embargante juntou aos autos documento comprovando sua 

hipossuficiência (Id. 22909052), o que demonstra o preenchimento dos 

requisitos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça, pelo 

que mantenho o benefício concedido nos autos e rejeito a preliminar 

arguida. II – Intime as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 05 (cinco) dias. III - Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012940-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES (REU)

JOSE BATISTA DE MORAES (REU)

MARIA MORAES PANIAGO (REU)

MARIA APA RE CIDA DE MORAIS SILVA (REU)

Outros Interessados:

OTACICIO FRANCISCO DANTAS (CONFINANTES)

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012940.61.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Defiro o pedido 

de busca do atual endereço dos herdeiros do requerido Lauro Pereira 

Paniago – CPF nº 048.349.681-20, Ariel da Silva Moraes – CPF nº 

103.331.931-72 e José Batista de Moraes – CPF nº 065.859.221-15, com a 

utilização do Sistema Infojud. Vindo as informações, dê-se vista a autora 

para manifestação em 05 (cinco) dias. 2.0 – Defiro os pedidos constantes 

nos itens “b”, “d”, “f” e “g”, constante no Id. 27793191, expedindo o 

necessário. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO BARBOZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1000835-23.2016.8.11.0003. Vistos etc. O exequente pugna 

pela suspensão do andamento do feito, com base no artigo 921, III, do 

CPC, ao argumento de que não houve a localização de bens passíveis de 

penhora. O dispositivo legal supra mencionado, prevê a suspensão da 

execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. Ocorre 

que ao analisar os autos, observa-se que o devedor sequer foi citado 

para pagamento do débito, vez que as diligências realizadas restaram 

infrutíferas. Assim, indefiro o pedido de suspensão pleiteado no Num. 

26430006. Intime o credor para promover a citação do executado no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 24 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005760-62.2016.8.11.0003

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:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005760-62.2016.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente do executado, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, 

via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome do devedor. Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática 

de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada a parte executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado 

tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras 

existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação 

da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado nos Id. 20919748 e 26548576. Intime 

a parte credora para manifestar se tem interesse no veículo bloqueado 

pelo Sistema Renajud (placa JZG2954) no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-49.2017.8.11.0003

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:

ANA PAULA BELLINTANI (EXECUTADO)

ALBERTO JOSE DELAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001607-49.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando 

que não houve a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à 

Execução sob o nº. 1001607-49.2017.8.11.0003, defiro o pedido de 

penhora do imóvel sob a matrícula nº 7244 do CRI da Comarca de 

Paranatinga/MT, bem como do lote de 460,00 novilhas e garrotes de ano 

2012/2013, nelores, com idade de 18 meses apascentadas no imóvel 

supra e na fazenda Carajás. II - A formalização da constrição deverá 

obedecer ao comando dos artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em 

vigência. III – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, via 

ARMP, nos termos dos artigos 841, §2º e 847, do CPC. IV – Havendo o 

decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça carta precatória 
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para a Comarca de Paranatinga/MT para avaliação dos bens, nos termos 

do artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam as partes. V - Expeça o 

necessário. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005641-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SERAPIAO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (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))

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005641-67.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando a 

decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, da Primeira Seção de 

Direito Civil do STJ, nos autos dos Recursos Especiais nº 1699851/TO, nº 

1692023/MT e Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 

1163020/RS, respectivamente, que originou o Tema/Repetitivo nº 986, 

determino a suspensão do andamento do feito até decisão de mérito dos 

referidos recursos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 24 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003998-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CORREA DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ ALVES MANTOVANI OAB - SP95566 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1003998-40.2019.8.11.0003. Vistos etc. Segue, em 

separado, as informações prestadas ao e. Tribunal de Justiça. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004625-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P A COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1004625-15.2016.8.11.0003. 

Vistos etc. Segue, em separado, as informações prestadas ao e. Tribunal 

de Justiça. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-24.2016.8.11.0003

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:

SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1003538-24.2016.8.11.0003. Vistos etc. Segue, em 

separado, as informações prestadas ao e. Tribunal de Justiça. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JARBAS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003656-29.2018.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando 

os autos, vê-se que o credor vale-se do meio menos oneroso para o 

alcance de sua pretensão, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário 

promover diligências cabíveis à parte interessada. Desta forma, indefiro o 

pedido de expedição de ofícios as Cooperativas de Crédito desta cidade, 

bem como para Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id. 24744527), 

por se tratar de diligência cabível a parte interessada. Intime. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1009852-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009852-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requeridos foram devidamente citados e não ofereceram defesa. Assim, 

decreto a revelia dos réus sendo que o prazo processual para estes 

correrá em cartório da data da publicação dos atos decisórios no órgão 

oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. Após, as partes deverão 

especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005354-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACEFLEX DO NORDESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E R INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1005354-41.2016.11.0003) Vistos etc. Observa-se que a 

autora pugnou pela desistência da ação (Id. 27460402). Entretanto, a parte 

requerida foi devidamente citada (Id. 24976967). Assim, ante o disposto no 

artigo 485, §4º, do CPC, intime a demandada para manifestar anuência 
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acerca do pedido de desistência, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008561-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR LEITE MINEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO OAB - MT24940/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1008561-43.2019.8.11.0003. Vistos etc. 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 às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, 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 apresentação das provas pelas partes, será 

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

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007043-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PARANHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007043-18.2019.8.11.0003. 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, 24 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000840-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SALDANHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000840-45.2016.8.11.0003. Vistos etc. RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, qualificada nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da r. sentença. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a 

julgamento, não estando compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pela ora embargante, porquanto "o juiz não está 
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obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (in "Código de 

Processo Civil", Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393). Outro não é o 

entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A 

interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme 

art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das 

hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos 

de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda 

que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 

10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013189-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1013189-75.2019.8.11.0003. Vistos etc. 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 às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, 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 apresentação das provas pelas partes, será 

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

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001387-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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. Processo nº 1001387-80.2019.8.11.0003. 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 
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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, 24 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004830-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. A executada 

Glenda Freire dos Santos comparece aos autos para requerer o 

desbloqueio do valor, oriundo de sua conta poupança. Não se deve perder 

de vista que embora seja possível a intervenção do Poder Judiciário junto 

a órgãos públicos para localização de patrimônio da parte devedora, 

devem ser observadas as demais disposições legais que regem a matéria, 

inclusive o art. 833, IV e X, do CPC, que estabelece: "Art. 833. São 

impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2o”. (grifei) (...) X – a quantia depositada em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O artigo 854, §3º, 

I, do CPC, dispõe que incumbe a parte executada informar se os valores 

bloqueados são impenhoráveis. Analisando os documentos juntados pela 

devedora, vê-se que o valor bloqueado origina-se do saldo existente em 

sua conta poupança junto ao Caixa Econômica Federal (Id. 27646773 – 

página 01/02). Com efeito, malsinado bloqueio viola o princípio da 

impenhorabilidade absoluta dos recursos oriundos de trabalho humano, 

consubstanciado no art. 833, X, do CPC, se não vejamos: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO 

DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – QUANTIA INFERIOR A 40 

SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO – PLEITO A 

REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante disposição legal é impenhorável, até o limite de 

40 salários mínimos, a quantia depositada em conta poupança. Não 

havendo demonstração de quantia superior a vedação legal depositada 

em conta poupança é imperioso o debloqueio dos valores. (AI 32634/2016, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 12/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016)” Dessa forma, nos termos 

do §4º, do artigo 854, do CPC, acolho a manifestação da executada 

Glenda Freire dos Santos e determino o imediato desbloqueio do valor R$ 

910,13 (novecentos e dez reais e treze centavos) constritado de sua 

conta poupança. Nomeio Curadora Especial na pessoa da Defensora 

Pública que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, aos 

executados WELDNER DURE ASTORGA – pessoa física e jurídica - 

citados por edital (Id. 25700584). Intime. Rondonópolis-MT, 24 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA BITENCOURT DA SILVA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000299-07.2019.11.0003) Ação de Declaração de Inexistência 

de Débito c/c Danos Morais Requerente: Iracilda Bitencourt da Silva Braz 

Requerida: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – 

Padronizados NPL I Vistos etc. IRACILDA BITENCOURT DA SILVA BRAZ, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c DANOS MORAIS contra FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL I, 

também qualificada no processo, visando obter provimento jurisdicional 

para a declaração da inexistência de débito e a reparação dos danos 

descritos na inicial. 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. Afirma que os contratos ns° 

4072003940356505, no valor de R$ 644,09 (seiscentos e quarenta e 

quatro reais e nove centavos) e 4032003933232105, no valor de R$ 

231,00 (duzentos e trinta e um reais), que deram origem às negativações, 

são nulos de pleno direito, vez que não possuem lastros. Diz ter sofrido 

abalo no crédito e visa obter reparação indenizatória. Pugna pela 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido (Id. 17376030). Citada, a demandada 

quedou-se inerte, razão pela qual fora decretada a sua revelia (Id. 

24931491). Instados a especificar provas que pretendiam produzir, a 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a requerida manteve 

silente (Id. 25469279). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que a 

requerida não apresentou defesa tempestivamente, embora citado, 

sendo-lhe decretada sua revelia. Na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, 

formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos 

alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que 

decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial. Entretanto, 

o artigo 345, I, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus e algum 

deles contestar, a revelia não produzirá o efeito mencionado no artigo 344, 

do mesmo Codex. A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, 

a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas 

produzidas pela parte autora com o julgamento do feito amoldado à 

legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial. Com efeito, "a presunção de veracidade decorrente 

dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando 

não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 

1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017) Assim, ante o 

efeito material da revelia, pode o Julgador, diante do sistema processual 

do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe 

lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria demandante, 

julgar a causa em seu desfavor. 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. 

17364511), em razão de dívida oriunda do contrato sob os nsº 

4072003940356505, no valor de R$ 644,09 (seiscentos e quarenta e 

quatro reais e nove centavos) e 4032003933232105, no valor de R$ 

231,00 (duzentos e trinta e um reais), que alega não ter contraído. A 

requerente defende a tese da inexistência do débito ao argumento de 

ausência de lastro para a emissão e apontamento nos órgãos de proteção 

ao crédito. Em ações de natureza de cunho nitidamente negativo, a 

distribuição do ônus da prova se flexibiliza, cabendo a ré esse ônus, pela 

inviabilidade de se exigir a prova de fato negativo. A doutrina e a 

jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que, geralmente, os 

fatos negativos alegados invertem o ônus da prova. A regra não é 

absoluta, pois a inversão depende da dificuldade de prova de fato 

negativo, tal como ocorre in casu, principalmente quando os documentos 

que comprovam a existência ou não do negócio jurídico estão em poder da 

parte contrária. É inconteste que o nome da requerente fora negativado 
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pela dívida inexistente, como já exposto, em razão da dívida que não 

contraiu, mas sim, aparentemente contraída por terceiro, que o teria feito 

utilizando seus dados cadastrais. Entendo que ao cobrar uma dívida que 

não pertence a autora e sim a um terceiro não identificado, age com culpa, 

devendo ressarcir os prejuízos causados pela sua 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 e as responsável 

pela negativação do mesmo contrato, representado pelo nsº 

4072003940356505, no valor de R$ 644,09 (seiscentos e quarenta e 

quatro reais e nove centavos) e 4032003933232105, no valor de R$ 

231,00 (duzentos e trinta e um reais). Tem-se que a requerida foi 

negligente ao firmar o contrato prestado, pois nestes casos é exigida 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. No caso em tela, vislumbra-se que a autora não teve seus 

documentos furtados, mas sim falsificados por um terceiro não 

identificado. Ora, para evitar situações análogas, devem as sociedades 

empresárias como as demandadas, agirem com o cuidado possível, 

realizando, por exemplo, investigação da procedência dos documentos 

apresentados. Tal controle se faz necessário, pois constantemente 

verifica-se a ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta 

demanda, em diversas instituições bancárias e sociedades empresariais 

que atuam na mesma área da requerida. 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). 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 do ofendido 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 do 

ofensor, 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 do ofendido, 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, comportamento do 

ofensor e ofendido, repercussão do fato e capacidade de absorção por 

parte de quem sofre o abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas que também de forma a assegurar o caráter pedagógico 

a que se propõe a condenação indenizatória. Dessa forma, uma vez 

comprovada nos autos a trilogia estrutural exigida pelo instituto da 

responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. No caso em comento, as 

circunstâncias do caso; as condições pessoais da ofensora e a 

gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que se revela adequado aos propósitos aos 

quais a indenização se destina, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento da requerente, bem como, representa sanção as 

demandadas de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando 

adotarem medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com 

quem não contratou. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar 

concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistentes os 

débitos referentes aos contratos ns° 4072003940356505, no valor de R$ 

644,09 (seiscentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), com 

vencimento em 07.02.2015 e 4032003933232105, no valor de R$ 231,00 

(duzentos e trinta e um reais), com vencimento em 05.02.2015. 

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, na forma solidária, 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, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002969-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002969-52.2018.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Dos Embargos de 

Declaração do Autor. João Batista Borges Junior, qualificado nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da r. sentença. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses 

do artigo 1.022, do CPC, não podendo o juízo ser compelido a adotar, como 

fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não 

é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 
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AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A 

interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme 

art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das 

hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos 

de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda 

que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 

10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem 

impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde 

de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte 

obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões 

que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua 

essência ou substância. Ex Positis, por não vislumbrar qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de 

declaração interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. 2.0 – Dos Embargos de Declaração da Requerida. 

Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil qualificada 

nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da r. 

sentença. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). In casu, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, não 

podendo o juízo ser compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex Positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003501-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003501-89.2019.8.11.0003 Requerente: Alzita da 

Costa e Silva Requerida: Telefônica Brasil S/A Vistos etc. ALZITA DA 

COSTA E SILVA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A, também qualificada no processo, visando a 

declaração de inexistência de débito e reparação de danos. A autora 

ingressou com a presente ação, sendo deferida a tutela de urgência para 

suspensão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (Id. 19403238). 

Citada, a requerida arguiu em preliminar a inépcia da inicial, vez que é 

parte ilegítima para figurar no polo passivo (Id. 21122013) A demandante 

apresentou manifestação informando que houve um equívoco quando da 

inserção da ré no polo passivo, vez que quem incluiu indevidamente o 

nome da autora junto aos órgãos restritivos de crédito foi a empresa OI 

S/A (Id. 22253187). Requer o aditamento da inicial para inclusão da 

empresa OI S/A no polo passivo da presente lide. A requerida manifestou 

concordância (Id. 27840312). Os autos vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Inicialmente, convém mencionar que 

a legitimidade e o interesse processual são matérias de ordem pública, e o 

Código de Processo Civil refere que para a postulação em juízo é 

necessário ter legitimidade e interesse. Nessa linha, a tutela jurisdicional 

tem de ser estruturada de forma adequada, efetiva e tempestiva mediante 

processo justo. Nessa esteira, o artigo 485 do Código de Processo Civil, é 

claro quando assevera: In verbis Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual. In casu, visível é a ausência de interesse processual face à 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A. Ex positis, com fulcro no art. 485, VI 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, em relação à 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A. Sem custas e honorários vez que a 

parte autora é beneficiaria da justiça gratuita. De outro turno, com fulcro 

no artigo 329, I, do CPC, recebo a aditamento da inicial e determino que o 

presente feito tramite com em face de OI S/A, na forma descrita no Id. 

22253187 - Pág. 2. Proceda a Sra. Gestora as retificações necessárias, 

cumprindo ainda a decisão já exarada no Id. 19403238, oficiando aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome do autor de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010579-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE FARIAS MUGARTE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010579-37.2019.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

HONDA S/A, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de LUIS HENRIQUE FARIAS MUGARTE, também 

qualificado no processo, visando a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial. Liminar deferida (Id. 24726775). Após, o autor noticia a 

realização de acordo e pleiteia sua homologação (Id. 26674249). 

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. 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, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. Revogo a liminar 

deferida no Id. 24726775. Determino a baixa junto ao sistema Renajud do 

veículo placa QCT 6457 (Id. 25693817). Considerando a desistência do 

prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 24 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000750-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLID COMERCIO DE JOIAS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE BARBAR CURY OAB - SP115100 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO RODRIGUES GOMES (REU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003614-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (REU)

ADRIANO MORAES DE MENEZES (REU)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (REU)

 

Intimação do advogado do autor, para no prazo legal, se manifestar sobre 

o decurso do prazo de citação dos requeridos, sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004644-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARON MOVEIS PLANEJADOS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da intimação, sem comprovação nos 

autos do cumprimento da obrigação, pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006543-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, Caso seja informado novo 

endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá a 

parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração manejados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005781-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO KOJI OYA OAB - SP165374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (REQUERIDO)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, informando endereço hábil ao 

cumprimento do mandado ou postulando providência apta ao regular 

prosseguimento do feito. Caso seja informado novo endereço para o 

cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá a parte, desde já, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009736-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 69 de 341



Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA PARA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015577-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VELOZ JD EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO OLTRAMARI OAB - RS87245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, informando endereço hábil ao 

cumprimento do mandado ou postulando providência apta ao regular 

prosseguimento do feito. Caso seja informado novo endereço para o 

cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá a parte, desde já, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004988-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIELLY SILVA MIRANDA (REU)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, informando endereço hábil ao 

cumprimento do mandado ou postulando providência apta ao regular 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016910-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO APARECIDO BALLESTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLI VANESSA DE ARAUJO SERRADO FEGRUGLIA DA COSTA OAB 

- MS14316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO FIALHO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014683-72.2019.8.11.0003

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:

FERNANDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para, que, no prazo legal, se manifeste 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça onde procedeu com a busca e 

apreensão do bem, mas NÃO procedeu com a Citação do Requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015817-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DTI SEMENTES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (REU)

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da intimação, sem comprovação nos 

autos do cumprimento da obrigação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1010997-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO FELIX LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

COCAL CEREAIS LTDA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

POSTO 100 LTDA (REU)

OI S.A (REU)

CREDORES (REU)

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (REU)

POSTO NOVENTA LTDA - ME (REU)

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA (REU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REU)

POSTO MIMOSAO LTDA (REU)

TRANSPORTES GISLON EIRELI (REU)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FEITOSA ARAUJO OAB - BA58172 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA PARREIRA SANTANA OAB - MG152473 (ADVOGADO(A))

DIEGO FREITAS RIBEIRO OAB - BA22096 (ADVOGADO(A))

SERGIO CELSO NUNES SANTOS OAB - BA18667 (ADVOGADO(A))

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

WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI OAB - GO18485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO ROSA OAB - SC33682 (ADVOGADO(A))

DEBORA FERREIRA ROSA OAB - RJ214687 (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JOAO VICENTE BERRIEL NETTO OAB - RJ169957 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010997-72.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME REU: CREDORES, POSTO 

FELIX LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A., FAIRFAX BRASIL SEGUROS 

CORPORATIVOS SA, GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE 

CARGAS LTDA - ME, POSTO NOVENTA LTDA - ME, POSTO MIMOSAO 

LTDA, POSTO 100 LTDA, CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE 

FERTILIZANTES, BANCO RODOBENS S.A., OI S.A, BANCO BRADESCO, 

COCAL CEREAIS LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, TRANSPORTES GISLON 

EIRELI Vistos e examinados. 01 – DA DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO 

CREDOR BANCO BRADESCO. Conforme já exposto na decisão de Id. 

28573147, pelas razões ali consignadas, este Juízo determinou que o 

credor Bando Bradesco devolvesse a quantia de R$ 559.697,31 que 

reteve indevidamente nas contas da recuperanda. O Banco Bradesco 

efetuou depósito judicial de parte do valor; afirmou que a quantia retida era 

menor que o apontado pela recuperanda; e não há nos autos notícia de 

que te manejado qualquer recurso. Em petição posterior, a recuperanda 

trouxe ao feito documentos que comprovam que, de fato, a quantia retida 

na sua conta bancária é aquela inicialmente indicada, no montante de 

R$559.697,31; e ainda informou a efetivação de mais dois bloqueios pelo 

mesmo banco: R$4.775,52 em 10/10/2019 e R$16.409,32 em 11/02/2020, 

requerendo que também seja ordenada a liberação de tais montantes. 

Nesse contexto, pelas mesmas razões já consignadas na decisão de Id. 

28573147, os pedidos da recuperanda comportam pleno acolhimento. 

Repiso: “Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum 

valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação 

judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, 

haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação 

e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório. Isto 

posto, devem ser considerados ilegais os descontos realizados, porque 

efetivamente estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, da Lei 

nº11.101/05), e o montante indevidamente retido deve ser colocado à 

disposição da recuperanda, principalmente porque necessita do numerário 

em questão para manter a sua fonte produtiva de renda, inclusive 

pagando seus empregados e fornecedores. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se 

enquadrarem no art. 49, § 3º devem ser classificados como 

quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente 

retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial 

mantida. Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. 

PEREIRA CALÇAS). “RECUPERAÇÃO JUDICIAL Liberação de valores 

indevidamente retidos em conta vinculada Montante indevidamente retido, 

porque o crédito do agravado deve se sujeitar à recuperação judicial 

Anterior agravo de instrumento que considerou não se enquadrar a 

hipótese na norma do § 3º, do art. 49 da Lei 11.101/05, diante da ausência 

de registro no domicílio da devedora Montante depositado em conta” 

(TJ-SP - AI: 00979237520138260000 SP 0097923-75.2013.8.26.0000, 

Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 09/12/2013, 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2013). Assim 

também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NO BOJO DE DEMANDA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DE 

MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER - REDUÇÃO DO VALOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS. 1. Alegada ausência de 

prequestionamento. Inocorrência. "O STJ admite o prequestionamento 

implícito nas hipótese em que os pontos debatidos no Recurso Especial 

foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos 

de lei que fundamentam a decisão." REsp 1345910/MG, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/10/2012. 2. É lícito ao 

magistrado, conforme autorizado pelo § 6º do artigo 461 do CPC, a 

requerimento da parte ou de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da 

multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Correta a 

redução da multa diária (astreintes), fixada na instância ordinária em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), para a "abstenção de bloqueio, retirada, 

débito ou qualquer outra medida que implique retenção de valores das 

contas bancárias de titularidade das recuperandas". Valor 

desproporcional e que não se coaduna com o quantum total da obrigação 

principal de aproximadamente R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). 3. 

Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 1236579/MT, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 

14/05/2015). O mesmo entendimento é adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A 

RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS CONTAS CORRENTES DAS EMPRESAS 

RECUPERANDAS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR 

DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS (DÉBITOS/ENCARGOS) DEVIDOS EM 

RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITOS PELA 

RECUPERANDAS – DESCABIMENTO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE 

CONTRATOS PACTUADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – SUBMISSÃO DOS 

CONTRATOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – REVOGAÇÃO DA MULTA 

PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA 

DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, §3º E 

ARTIGO 461, §§3º E 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – 

ACOLHIMENTO – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE 

LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A 

EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO DE PRAZO 

RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento da regra do artigo 526 do 

CPC deve ser comprovado por meio de certidão específica, ou por outro 

documento passível de comprovação e eficaz a atestar a negativa da 

exigência. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do recurso. Se mesmo 

de ciente de que seus créditos foram constituídos antes do protocolo e do 

deferimento do Pedido de Recuperação Judic ia l  das 

agravadas/recuperandas, não nega o agravante que procedeu a retenção 

dos valores das suas contas correntes com o objetivo de receber seus 

créditos (encargos), correta a decisão que determinou a restituição dos 

valores às agravadas. O magistrado pode fixar multa diária para o caso de 

descumprimento de ordem judicial que determina a liberação de retenção 

de valores em conta bancária. Há que ser reduzido o valor da multa diária 

quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional 

ao valor da obrigação. Consoante o § 6º do artigo 461, do CPC, deve ser 

imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo 

juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de 

evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o 

enriquecimento sem causa.”(AI 52717/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado 

no DJE 14/12/2015). Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável 

que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a 

atividade econômica da recuperanda, o que afronta temerosamente o 

princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos 

processos de recuperação judicial.” Ante tal, DETERMINO a liberação do 

valor de R$7.739,37, depositado em Juízo, em favor da recuperanda, com 

a expedição de alvará, se necessário; e DETERMINO a intimação do Banco 

Bradesco para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a liberação dos 

outros valores que também reteve na conta da recuperanda (R$4.775,52 

em 10/10/2019 e R$16.409,32 em 11/02/2020, totalizando R$21.164,84), 

sob pena de multa diária no valor de R$1.500,00. 02 – DA 

PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM. Noticiou a recuperanda que no dia 30 

de março próximo irá se encerrar o prazo de blindagem que lhe foi 

deferido na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, 

sem que a assembleia geral de credores tivesse sido realizada. Defendeu 

que cumpriu rigorosamente as disposições legais e os prazos que deveria 

observar, não tendo contribuído para o atraso do processo; e mencionou 

que necessita da prorrogação do prazo de blindagem, com vistas à 

garantia econômica e social da empresa devedora, bem como de sua 

função social e estímulo à atividade econômica. Da análise dos autos, 

entendo que o pedido formulado pela devedora, de prorrogação do prazo 

de blindagem, comporta deferimento, haja vista que, conforme nota-se do 

andamento processual, a recuperanda tem atendido todas as 

determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma 

que não deu causa ao retardamento do feito. Inicialmente cumpre 

consignar que, acerca do prazo de blindagem, a Lei nº 11.101/2005 é 

forte em assentar que o interregno de 180 dias não poderá ser 

prorrogado. Vejamos, in verbis: “Art. 6º. A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 
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inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4º. 

Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em 

hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicial”. Porém, há que se registrar que tanto a doutrina 

como a jurisprudência tem mitigado o rigor desse prazo, em homenagem 

aos princípios basilares de preservação da empresa. Nesse sentido, o 

entendimento do STJ: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 

TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO 

BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTODO 

ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o 

entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo 

suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em 

crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 

11.101/2005. (...).” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: 

Exma. Ministra Nancy Andrighi– Julgado em 12/06/2013). “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO 

DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA 

A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA 

EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO 

DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O 

prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas 

em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 

11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso 

concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos 

comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou 

indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de 

recuperação que apresentou. 2 - ... . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO”. (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – 

Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi– Julgado em 10/11/2010). O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha pela mesma 

vereda: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO 

NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – 

POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – 

ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO 

DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA 

AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º 

do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do 

período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios 

basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da 

preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais 

que se falar em período de blindagem”. (AI 87153/2015, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). “RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

– PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 

11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – 

POSSIBILIDADE – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES – MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO 

JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o 

entendimento consolidado pelo Enunciado nº 42, da 1ª Jornada de Direito 

Comercial do CJF (Conselho da Justiça Federal) e os julgados do STJ, “o 

prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º da Lei n°. 11.101/2005 pode 

excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder 

ser imputado ao devedor.” (...)”. (AI 116192/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014). “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO 

ALÉM DOS 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA GERAL DOS 

CREDORES – REALIZAÇÃO – NECESSIDADE - PRETENSÃO RECURSAL 

EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - DECISÃO DO 

RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora 

realmente haja a vedação da prorrogação do prazo de blindagem, o rigor 

do referido dispositivo de lei deve ser mitigado quando plausível a 

necessidade de prorrogação do prazo, além dos 180 (cento e oitenta) dias 

iniciais, conforme demonstrado, na espécie. (...)”. (AgR 138240/2014, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014). Deste modo, tendo em conta a 

complexidade do processo de recuperação judicial e a ausência de culpa 

da devedora no retardamento do feito; considerando que, conforme 

mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a devedora 

está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma 

satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em 

conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de 

forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, 

indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem 

comporta deferimento. Assim, DEFIRO o pedido formulado, prorrogando o 

prazo de blindagem da recuperanda até que seja proferida decisão acerca 

da homologação do plano de recuperação judicial a ser votado em 

assembleia. 03 – CONVOCAÇÃO DA AGC. Considerando que foram 

apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial, com fulcro no 

disposto no artigo 56 da Lei 11.101/2005, CONVOCO A ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES para deliberar sobre o plano de recuperação 

judicial. Após o decurso do período de suspensão dos prazos em razão 

da Pandemia do COVID-19 (Portaria Conjunta 249), DETERMINO a intimação 

do administrador judicial para que, no prazo legal, indique data, horário e 

local para a realização do conclave, com observação do disposto no §1º 

do aludido dispositivo legal. Com a manifestação do administrador judicial, 

determino que se providencie a expedição do edital previsto no artigo 36 

da Lei 11.101/2005, observando-se todas as determinações postas em 

seus incisos e parágrafos, dando-se ampla publicação e ciência ao 

Ministério Público da data designada. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005786-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARKI LYONS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005786-89.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO EXECUTADO: MARKI LYONS 

Vistos e examinados. Cuida-se de pedido, formulado pela parte 

exequente, para o bloqueio da CNH e do passaporte da parte executada, a 

fim de induzi-la a satisfazer o débito; bem como da inscrição do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem. Embora as medidas 

coercitivas e indutivas atípicas sejam admitidas pela legislação, conforme 

o art. 139, IV, do CPC, o pleito não merece prosperar, uma vez que as 

medidas afiguram-se desproporcionais, considerando-se que não há 

qualquer indicativo de que tais providências contribuirão para o 

cumprimento da obrigação, configurando uma medida mais punitiva do que 

indutiva ou coercitiva à satisfação do débito. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE, 

CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E BLOQUEIO 

DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E MÓVEL. DESCABIMENTO. 

A mera inadimplência dos executados não implica o acolhimento dos 

pedidos de suspensão do direito de dirigir, de ir e vir, e de uso do cartão 

de crédito e de serviços de internet e telefonia, tratando-se de medidas 

desproporcionais e atentatórias aos direitos e garantias individuais 

asseguradas pela Constituição Federal, que nada contribuem para a 

quitação da dívida. Caberá ao exequente investir contra o patrimônio dos 

executados, e não contra a pessoa dos devedores ou contra seus 

direitos civis. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70079391918, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Julgado em 14/03/2019). (TJ-RS - AI: 70079391918 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima 

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

19/03/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE 

BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. 
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DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. 1. Constitui 

inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão 

agravada. 2. É desarrazoada a pretensão de medidas coercitivas, tais 

como a suspensão dos cartões de crédito da parte executada, com a 

finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, por configurar 

violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e 

menor onerosidade da execução, sobretudo porque tal medida poderá 

comprometer o suprimento de suas necessidades básicas. 3. Agravo de 

Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. 

Unânime. (TJ-DF 07137763020188070000 DF 0713776-30.2018.8.07.0000, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/09/2018, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de bloqueio da CNH e 

passaporte da parte executada. De outra banda, DEFIRO o pedido de 

inscrição do nome da parte executada nos cadastros de proteção ao 

crédito, tal como permitido pelo artigo 782, §3º do CPC. Intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil. Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuados por este Juízo. Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002816-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (EXECUTADO)

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003568-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003568-25.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EXECUTADO: DYONE 

DIAS LUZINI Vistos e examinados. Cuida-se de pedido de penhora de todo 

o capital social da microempresa executada. Como se sabe, o art.º 862 do 

Código de Processo Civil permite a penhora do direito de quotas em 

sociedades. A penhora de uma quota em sociedade abrange os direitos 

patrimoniais a ela inerentes, com ressalva dos lucros já atribuídos por 

deliberação dos sócios à data da penhora e sem prejuízo da penhora 

desse próprio crédito. Todavia, a pretensão do exequente, neste 

momento, é a penhora do capital social da executada que, diferente da 

penhora de uma quota social, que é titulada por uma pessoa - singular ou 

coletiva, consiste no próprio capital social de uma sociedade. E, nestes 

termos, entendo que o pedido, tal como formulado, não comporta 

acolhimento. É que, nos termos da doutrina, o capital social de uma 

empresa distingue-se do patrimônio da sociedade, não se constituindo um 

conjunto de bens (dinheiro e outros), mas apenas uma expressão 

numérica de uma quantia, um valor contabilístico, que representa a soma 

dos valores das entradas dos sócios; e, deste modo, o capital social 

cumpre uma função de garantia da existência da própria sociedade (que 

irá se extinguir se este lhe faltar) e não se presta à garantia específica e 

segura dos direitos dos credores. (Miguel Pupo Correia - Direito Comercial, 

Lisboa, 7.ª ed., p. 490). Por tais razões, atentando-se para a diferença 

entre capital social e patrimônio social, impõe-se concluir que o capital 

social de uma sociedade não é penhorável nem susceptível de oneração, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se o exequente para 

que, no prazo legal, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001070-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINO NOGUEIRA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDELUZILO HONORIO DA SILVA (REU)

VALDERSON JOSE RAMOS (REU)

Ágda Borges Ramos (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001070-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HERONDINO NOGUEIRA DE ABREU REU: GILDELUZILO 

HONORIO DA SILVA, VALDERSON JOSE RAMOS, ÁGDA BORGES 

RAMOS Vistos e examinados. Cuida-se de processo de usucapião onde 

as partes informam que celebraram acordo, e que o réu já transferiu a 

propriedade do imóvel objeto da lide para o autor. Requereram, assim, a 

homologação do acordo. Todavia, valioso consignar que a natureza da 

ação de usucapião inviabiliza a homologação de acordo de mérito, haja 

vista que sua eficácia é erga omnes, de modo que o processo não se 

volta à solução de litígio entre o autor e o proprietário registral. Nesse 

sentido: “TJ-RS - "Agravo de Instrumento" AI 70082162397 RS (TJ-RS) - 

Data de publicação: 07/11/2019 - AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO. 

ACORDO ENTRE AUTOR E PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INVIABILIDADE. A 

usucapião é modo de aquisição da propriedade pela posse da coisa em 

determinado tempo exteriorizando sem oposição de terceiro o ânimo de 

dono, sem título. A ação tem eficácia erga omnes, ou seja, ultra partes, de 

modo que o processo não se volta à solução de litígio entre o autor e o 

proprietário registral. A natureza da ação de usucapião inviabiliza acordo 

de mérito - Circunstância dos autos em que a ação foi julgada 

improcedente; as partes realizaram acordo que foi homologado pelo juízo, 

mas sem observar a existência de gravame de alienação fiduciária; e se 

impõe manter a decisão agravada que reconsiderou aquela homologação. 

RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70082162397, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em: 31-10-2019) Assim, ainda que exista acordo 

entre o autor e o réu, a ação deveria prosseguir, com a análise do 
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preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade. Leia-se: 

“ T J - M S  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 1 1 9 2 1 9 2 4 2 0 0 5 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0119219-24.2005.8.12.0001 (TJ-MS) - Data de publicação: 28/04/2016 – 

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACORDO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVA – 

NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA O 

RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO. A 

existência do acordo firmado entre as partes não afasta a necessidade do 

preenchimento das exigências legais para o reconhecimento da 

usucapião”. Contudo, no presente caso o autor afirmou que o réu já 

transmitiu a propriedade do imóvel para o nome do requerente, o que torna 

desnecessário o prosseguimento da ação, dada a ocorrência de nítida 

perda superveniente do objeto da lide. Considerando que o interesse do 

autor, em propor a demanda, era adquirir a propriedade do imóvel; e que 

agora o mesmo informa que já dita propriedade já está registrada em seu 

nome, ainda que não se mostre possível a homologação do acordo, resta 

evidente que não há necessidade de prosseguimento da lide. Ante tal, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, reconhecendo 

a perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual. 

Custas pelo autor, se devidas; honorários advocatícios como ajustado 

pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001739-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001739-43.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOSE LUIZ EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos e examinados. 

Face o teor da petição que noticia que o réu/executado ofereceu 

pagamento de valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no 

disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e 

extinto o processo, vez que o autor/exequente não se opôs ao pagamento 

pelo réu. Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora. Expeça-se o 

alvará. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001739-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001739-43.2016.8.11.0003 AUTOR: JOSE LUIZ RÉU: CLARO S.A. Vistos 

e examinados. JOSÉ LUIZ ingressou com a presente “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANO MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” em face de CLARO S.A. 

Relatou o autor, em breve resumo, que teve seu nome incluído no cadastro 

de pessoas inadimplentes (SERASA) por apontamento da requerida, em 

razão der débito no valor de R$ 119,00. Asseverou que não possui 

qualquer relação jurídica com a requerida, e que a cobrança indevida lhe 

causou imensuráveis prejuízos. Requereu a concessão de tutela 

antecipada, para que a requerida seja intimada a excluir o seu nome do rol 

de maus pagadores e, no mérito, a condenação da mesma ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$60.000,00. A tutela 

antecipada foi deferida. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência da ação. Invocou a preliminar 

de inépcia da inicial, sustentando que estão ausentes os requisitos 

essenciais ao ajuizamento da demanda, vez que o comprovante de 

residência juntado ao feito não está em nome do autor; no mérito, 

sustentou que o débito é exigível e que a inscrição do nome do autor no rol 

de devedores se deu de modo regular, diante da inadimplência do mesmo; 

que a dívida refere-se a serviços de TV por assinatura prestada pela 

reclamada oriundas do contrato NET (923/00111919-3), sob o plano 

Combo net top HD Max futebol R$ 295,00 + aluguel de ponto opcional R$ 

29,90 + combo virtual 60 mega R$ 60 mega R$ 119,90 + Online 5GB + 600 

min + SMS + DDD - R$ 367,00, forma de pagamento boleto 10, serviço 

instalado em 08/04/2015, atualmente desconectado; que, em caso de 

eventual fraude na contratação, a requerida não tem responsabilidade, 

dada a presença de excludente; e que não há provas do dano moral 

alegado. Não juntou o contrato assinado pelo autor, e nem qualquer outro 

documento. O autor impugnou a contestação. As partes foram intimadas a 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir, tendo ambas se 

manifestado pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Afasto a preliminar 

de inépcia da inicial, arguida pela requerida, haja vista que o comprovante 

de residência, no presente caso, não é um documento essencial à 

propositura da ação, como se pode ver das disposições contidas no CPC. 

Assim, ainda que o autor não tivesse juntado comprovante de residência, 

tal fato, por si só, não seria suficiente para tornar a inicial inepta. Ilustro: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - EXCESSO DE FORMALISMO QUE 

OBSTA O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - PROVA DO ACIDENTE E 

DANO DECORRENTE COMPROVADOS - LAUDO MÉDICO QUE SERÁ 

REALIZADO NA FASE DE INSTRUÇÃO - DESNECESSÁRIO NO ATO DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 282 DO CPC - SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. (...) "É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. Ademais, a autora 

esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo que, até 

prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela 

requerente na peça vestibular. Dessa forma, é forçoso concluir que "a 

não apresentação do comprovante de residêncianão enseja a extinção do 

processo por carência de ação ou ausência de pressupostos de 

constituição de desenvolvimento válido e regular do processo" (TRF-1 APL 

AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011). "A concepção moderna do 

processo, como instrumento destinado à boa realização da justiça, repudia 

o excesso de rigor formal. (...)”. (Ap 140280/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016). Isto posto, REJEITO A 

PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. Nos 

termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houve necessidade de produção de outras provas”. Assim, é 

possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - 

CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a 

decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável 

os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, 
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é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da 

produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal 

probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO E 

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – 

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA 

DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA - MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - 

MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – 

MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS PARA 2% SOBRE 

EVENTUAL QUANTUM A SER APURADO – JUROS MORATÓRIOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - 

POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. “O juiz tão 

somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos 

termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste 

cerceamento de defesa. (...)” (Ap 94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no 

DJE 02/10/2015). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 169494/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017). Consigno 

que as provas contidas no caderno processual são suficientes para 

compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à 

apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto 

as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da 

contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por este para análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. 

Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, 

Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, 

DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de persuasão racional adotado pelo 

Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir 

o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por 

outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que 

o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da 

conveniência e necessidade da sua produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma vertente segue o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE 

DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Desta forma, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Ademais, ao serem intimadas para 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado. Isto posto, passo à imediata análise 

do mérito da demanda. Cuida-se de ação onde o autor sustenta que teve 

seu nome negativado, por apontamento efetuado pela requerida, em razão 

de débito indevido, oriundo de contrato que não celebrou. Requer, assim, a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, assevera 

que agiu dentro do seu regular exercício de direito, posto que o autor 

contratou seus serviços e esta inadimplente. Contudo, não apresentou a 

copia do contrato que afirma ter sido entabulado entre as partes, 

levantando a hipótese de ocorrência de fraude por terceiro, quando 

entende que então não teria o dever de indenizar. Pois bem. O dever de 

indenizar está insculpido no art. 186, do Código de Processo Civil, sendo 

necessária a análise da conduta antijurídica, culpa ou dolo do agente e 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ilustro: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. Ainda que a requerida defenda em suas razões a justa causa 

para negativação dos dados do autor, este não tece argumentos 

contundentes a ensejar o afastamento das alegações contidas na inicial. 

Isso por que, não obstante defenda a efetiva contratação de prestação de 

serviços de televisão com utilização dos documentos necessários para 

tanto, não juntou ao feito a cópia do contrato e ainda ventilou a 

possibilidade da ocorrência de fraude praticada por terceiro. Deste modo a 

procedência da ação é medida que se impõe, devendo ser observada no 

caso a teoria do risco do negócio ou atividade, que é a base da 

responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

resta demonstrada a irregularidade do serviço prestado, haja vista que, ao 

celebrar o contrato, a requerida não forneceu a segurança que a parte 

consumidora esperava na coleta dos dados para a disponibilização. Cabe 

à requerida conferir adequadamente a autenticidade dos documentos, a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da 

contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar, não 

havendo que se falar em culpa concorrente ou excludente da 

responsabilidade. Isto posto, ante a não demonstração da contratação e 

utilização dos serviços contratados, sendo este realizado por terceiro, 

tem-se que a inclusão dos dados do autor nos órgão de proteção ao 

crédito configura ato ilícito indenizável de responsabilidade da requerida, 

conforme art. 927, do CC, sendo descabida a alegação de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, do CC, como alegado pela 

requerida. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSERÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DO 

SPC/SERASA – CONSUMIDOR QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO – 

FRAUDE – ALEGADO ATO DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DEFEITO NO 

SERVIÇO – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 

DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Pela teoria do risco do 

negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, art. 14, o fornecedor de serviços responde objetivamente 

pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação solicitada por 

meio de fraude. A contratação de serviços, mediante solicitação 

fraudulenta, longe de representar eximente indenizatória, evidencia falha 

na prestação dos serviços que testifica de modo insuperável a 

responsabilidade civil da empresa de telefonia, que promove a 

negativação do nome do consumidor alheio ao negócio jurídico. Deve ser 

mantida a sentença que, para fixação do quantum indenizatório, observa 

os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer. A 

condenação por dano moral também deve servir de caráter pedagógico, 

visto que a sua caracterização não decorre pura e simplesmente como 

meio de atenuar o constrangimento experimentado, mas também, como 

punição (meio inibitório) a fim de evitar a ocorrência de novos fatos”. 

(TJMT - Ap, 138239/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 

21/01/2015.). Cumpre destacar que no tipo de dano moral, como do caso 

em análise, o dano deriva do próprio fato ofensivo, dano in re ipsa, de tal 

modo que, provada a ofensa está demonstrado o dano moral, sendo esta 

uma presunção natural. Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVALISTA EM EMPRÉSTIMO – 

AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – NEGATIVAÇÃODO NOME - INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA RISCO DO 

NEGÓCIO – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – QUANTUM 

REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. O verbete sumular 297 do STJ confirma a 

aplicação do CDC às instituições bancárias, cujas relações são pautadas 

pela responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração de 

culpa para reparação do dano, conforme teoria do risco-proveito. A 
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inscrição do nome em cadastrados de restrição ao crédito por dívida não 

contratada, caracteriza de per si o dano presumido, dispensando a 

comprovação da extensão da lesão. Mostrando-se desproporcional e 

desarrazoado o valor arbitrado à extensão do dano, necessária se faz 

sua redução.”(Ap 119886/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, 

Publicado no DJE 28/10/2015). O quantum indenizatório deve ser 

estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores 

abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem 

enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e o art. 944, do CC. No presente caso, 

tenho que o valor da indenização deve ser fixado em R$5.000,00, de 

forma a atender aos objetivos a que se prestam e a não ensejar o 

enriquecimento sem causa. Ilustro: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE DE TERCEIRO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO. Por se tratar de 

risco inerente à atividade desenvolvida e mal desempenhada, afasta-se a 

excludente da responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro. A 

inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza 

dano moral passível de reparação pecuniária. O arbitramento econômico 

do dano moral deve ser realizado nos termos do art.944 do CPC. Tendo em 

vista as características das partes e vertentes que norteiam o 

arbitramento, impõe-se a manutenção do valor indenizatório quando este 

se mostrar compatível em face da extensão do dano. (TJMG – Apelação 

Cível n° 1.0528.13.00283-1/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, julgado em 

07/04/2015, publicado em 30/04/2015). O valor da indenização deverá ser 

atualizado com juros de mora desde o evento danoso (inscrição indevida) 

e com correção monetária desde o arbitramento. Isto posto, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a liminar deferida 

e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

ao autor, no valor de R$5.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Tendo a autora 

decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §

único, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que 

se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002680-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002680-56.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEBASTIAO DA SILVA MATTOS REU: MARISA LOJAS S.A. 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SEBASTIÃO DA SILVA MATTOS em face de MARISA LOJAS 

S/A. Em breve resumo, afirma que a parte requerida inseriu seu nome por 

dívida paga no cadastro de proteção ao crédito, no valor de R$ 268,42 

(duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente 

ao contrato nº 2033707412, vencimento em 10/08/2015 e data de inclusão 

em 05/12/2015. Pugna pela declaração de inexistência do débito e 

condenação da parte ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Junta procuração e demais documentos. Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação (Id. 15377437). A parte autora 

impugnou a contestação (Id. 16367553). As partes foram intimadas para 

especificar as provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da preliminar A 

parte requerida alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a 

inscrição discutida foi inserida pelo Cartão Marisa. Analisando os autos, 

entendo que a preliminar não merece prosperar. Isto porque, embora a 

Marisa Lojas Varejistas Ltda não detenha responsabilidade pelo crédito 

concedido no Cartão Marisa, a administradora do cartão de crédito opera 

em nome da loja, devendo ser aplicada a teoria da aparência, pois, perante 

o consumidor, a loja participou do contato celebrado, possuindo, portanto, 

responsabilidade solidária por eventual dano, consoante exegese dos 

arts. 3º, caput, 14 e 34 do CDC. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DAS LOJAS MARISA. APLICAÇÃO DA TEORIA 

DA APARÊNCIA. OFERTA DE CARTÕES DE CRÉDITO COM OMISSÃO OU 

INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS RELATIVAS À ANUIDADE. VENDA 

CASADA DE SEGUROS. PRÁTICAS ABUSIVAS VEDADAS PELO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COLETIVOS. DESCABIMENTO. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva - A 

presença da logomarca da loja no cartão de crédito e o fato de a 

contratação ter sido realizada na própria Loja Marisa, justificam o 

desconhecimento do consumidor quanto a ser a administradora do cartão 

a empresa Club Administradora de Cartões S.A.. Aplicação da Teoria da 

Aparência, segundo a qual "aquele que exterioriza ou ostenta a 

titularidade do direito vincula-se às obrigações correspondentes". (...). 

(Apelação Cível Nº 70067734053, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 

28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70067734053 RS, Relator: Cairo Roberto 

Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 28/09/2016, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2016) 

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. II – Do julgamento 

antecipado Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma 

vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Frisa-se que a prova oral não seria capaz de elucidar 

nenhum fato trazido à apreciação deste juízo que contribuiria para a 

formação da convicção, motivo pelo qual o seu indeferimento é medida 

que se impõe. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo ao julgamento antecipado 

da lide. III - Da inexistência do débito O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legalidade do débito que originou a inscrição no cadastro de 

proteção ao crédito, diante da alegação da parte autora que o débito já 

estava quitado. De fato, verifico que a parte autora não nega a relação 

jurídica com a empresa ré, no entanto, apesar de afirmar que não possui 
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débitos, deixa de comprovar a sua regularidade/adimplência, com a 

juntada do comprovante de pagamento da fatura em discussão. Ora, se a 

parte autora não nega a relação jurídica quando da propositura da ação, 

não há como imputar a prova da sua adimplência ao demandado, cabendo 

ao próprio requerente apresentar os comprovantes de pagamento da 

cobrança que diz não ser legítima. Importante frisar, que embora o artigo 

6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo à parte autora 

demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de 

defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso 

não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR 

E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA AUTORA. 

PROVA DA QUITAÇÃO NÃO ANEXADA AOS AUTOS. REVELIA DA PARTE 

RÉ QUE NÃO DESINCUMBE A REQUERENTE DE DEMONSTRAR O 

PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere 

a uma suposta negativação indevida promovida pela parte ré, em desfavor 

da autora, por dívida que já teria sido paga. 2. O fato de a requerida ter 

sido considerada revel por não comparecer à audiência de conciliação e 

por não ter apresentado contestação não enseja, necessariamente, no 

efeito material da veracidade das alegações lançadas na petição inicial, na 

forma regrada pelo art. 20 da Lei 9.099/95. 3. É ônus do devedor guardar 

os comprovantes de pagamento dos negócios jurídicos que adimplir, não 

sendo possível imputar ao fornecedor o encargo de demonstrar que não 

houve o respectivo pagamento, sob pena de ser exigida prova negativa e, 

consequentemente, de impossível produção. 4. Assim, mesmo que a parte 

ré tivesse comparecido à audiência conciliatória e apresentado 

contestação, a ela não seria possível comprovar que a autora não efetuou 

o pagamento, motivo pelo qual permanece o ônus da consumidora de 

anexar os comprovantes de quitação. Ausentes tais documentos, não há 

como se falar em caráter indevido da negativação. (...) (TJ-DF 

07029682720188070012 DF 0702968-27.2018.8.07.0012, Relator: JOÃO 

LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Turma 

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Desse modo, ante a inexistência de ato ilícito, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. IV – Dispositivo Dessa 

forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008682-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO JOAQUIM RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008682-08.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OLIVIO JOAQUIM RAMOS REQUERIDO: TRANSPORTES 

COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OLIVIO 

JOAQUIM RAMOS em face de TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA. Em resumo, informa que ao utilizar dos serviços de 

transportes da empresa requerida foi verbalmente ofendido por um de 

seus prepostos. Pugna pela condenação da parte requerida em danos 

morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Junta procuração e 

demais documentos. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (Id. 19564342). A parte autora impugnou a contestação (Id. 

20237580). As partes foram intimadas para especificar as provas que 

pretendiam produzir. A parte requerida postulou o deferimento de prova 

testemunhal, ao passo que a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 20882737 e 20895307). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da inépcia Não é 

inepta a petição inicial que descreve com clareza suficiente a causa de 

pedir e os pedidos, instruindo-a com os documentos indispensáveis a sua 

propositura. Neste sentido: APELAÇÃO. MANDATOS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. Rejeitada a 

preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o autor instruiu a petição com 

documentos indispensáveis à propositura da ação, demonstrando os fatos 

articulados na inicial. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. Os 

documentos juntados aos autos e a conclusão do laudo pericial 

comprovam que o apelante rescindiu o contrato de prestação de serviços 

de auxiliar de administração condominial e não quitou seus débitos com a 

imobiliária. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70079475489, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes 

Pereira dos Santos, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079475489 

RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 

28/03/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/04/2019) REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - 

PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - CONVÊNIO CELEBRADO 

PELO MUNICÍPIO DE TOMBOS E PMMG - AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Tendo em vista que a 

peça inicial apresenta uma clara correlação entre os pedidos formulados e 

os fundamentos jurídicos, rejeita-se a tese de inépcia da inicial. (...). 

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10692110013764001 MG, Relator: Hilda 

Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 

10/05/2019) Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. II – Do 

julgamento antecipado Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de 

produção de outras provas”. Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do 

Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias 

ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Frise-se que a prova oral requerida pela parte 

requerida não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação 

deste juízo que contribuiria para a formação da convicção, motivo pelo 

qual o seu indeferimento é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 77 de 341



já carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. III – Do 

dano moral Cinge-se a controvérsia em analisar a configuração de dano 

moral indenizável por suposta ofensa praticada em desfavor do autor por 

preposto da empresa requerida. Em que pesem as alegações da parte 

autora, entendo que o pleito não merece prosperar. Isto porque a parte 

autora não juntou o mínimo de prova necessária a demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito, bem como sequer pugnou pela produção de 

prova oral, de modo que ausente nos autos elementos que conduzam a 

uma dedução segura a respeito dos acontecimentos de origem. Importante 

frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo à parte autora demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Feitas estas considerações, a ilação que se extrai é no sentido 

de que inexistem provas robustas nos autos do suposto defeito descrito 

na exordial e, por conseguinte, do nexo de causalidade entre o dano 

ocasionado à autora, e qualquer conduta imputável à requerida, ônus que 

competia à parte autora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO EM SUPERMERCADO. 

CONSTRANGIMENTO. OFENSAS VERBAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. O 

juízo condenatório pressupõe prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à 

parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado. Situação dos 

autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de 

firmar juízo condenatório, diante da ausência de comprovação do fato 

jurídico acerca do atendimento ofensivo e intimidatório dispensado pela 

empresa demandada ou por um de seus colaboradores. Sentença de 

improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073993610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AC: 

70073993610 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 12/07/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/07/2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS 

MORAIS. IMPOSITIVO AO AUTOR O ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VIOLADO. SUPOSTA OFENSA 

PRATICADA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. DANO NÃO 

COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do dano 

moral é imprescindível a apresentação de prova robusta da conduta ilícita 

que motivou a violação a direito personalíssimo. 2. Incumbe ao autor o 

dever de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Inteligência do 

artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Insuficiência probatória apta a comprovar a 

ocorrência do dano passível de indenização. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 

0700092-71.2016.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível, negar 

provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e 

das mídias digitais arquivadas. (TJ-AC - APL: 07000927120168010001 AC 

0700092-71.2016.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2018) 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA EM SUPERMERCADO – 

CONSTRANGIMENTO AO TER QUE TROCAR DE CAIXA – ALEGADA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ATO ILÍCITO – ART. 373, I, CPC/15 – 

FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Apesar da inquestionável existência de relação 

consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em 

razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a 

existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, 

in casu, que tenha sido constrangida pelo preposto da apelada a trocar de 

caixa, de maneira truculenta ou arbitrária. (Ap. 0058137-44.2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) 

Reputa-se assim, a inexistência de dano moral a ser reparado, de modo 

que a improcedência do pleito é medida que se impõe. IV – Do dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002717-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002717-83.2017.8.11.0003. 

EMBARGANTE: NILSON MULLER EMBARGADO: MOSAIC FERTILIZANTES 

DO BRASIL LTDA. Vistos e examinados. Cuida-se de Embargos de 

Declaração apresentados tempestivamente, razão pela qual os RECEBO. 

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são cabíveis apenas para sanar reais obscuridade ou 

contradição ou, ainda, para suprir omissão verificada no julgado acerca de 

tema sobre o qual o juízo deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu 

na espécie. Inexiste na decisão atacada qualquer vício, de modo que 

incabível a provimento dos aclaratórios apresentados. Nesse sentido a 

orientação jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

DE CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 

1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DOS FATOS – EMBARGOS 

REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no 

acórdão (CPC/2015, art. 1.022), merece rejeição os embargos de 

declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no 

interesse da estratégia recursal.” (ED 124380/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, 

Publicado no DJE 23/02/2018). Essa é a lição de Sérgio Pinto Martins: “Os 

embargos de declaração vêm apenas corrigir certos aspectos da 

sentença, mas não a reformulá-la ou modificar seu conteúdo, nem 

devolvem o conhecimento da matéria versada no processo. (...) Não visam 

os embargos declaratórios a alterar o julgado. Trata-se apenas de meio de 

correção e integração, de um aperfeiçoamento da sentença, sem 

possibilidade de alterar o seu conteúdo, porém não para retratação. O juiz 

não vai redecidir, mas vai tornar a se exprimir sobre algo que não ficou 

claro.” (Direito Processual do Trabalho. Atlas, São Paulo: 2000, pág. 419). 

O que a embargante pretende, na verdade, é a modificação da 

sucumbência fixada, o que não pode ser alcançado pela via eleita. Diante 

disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado. Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004931-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PENALVA VERDOLIN OAB - MT11066/B (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 
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RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados tempestivamente, 

razão pela qual os RECEBO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para 

sanar reais obscuridade ou contradição ou, ainda, para suprir omissão 

verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o juízo deveria ter-se 

manifestado, o que não ocorreu na espécie. Inexiste na decisão atacada 

qualquer vício, de modo que incabível a provimento dos aclaratórios 

apresentados. Nesse sentido a orientação jurisprudencial: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DE CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO 

DOS FATOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, 

omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), merece 

rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para 

prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.” (ED 

124380/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). 

Essa é a lição de Sérgio Pinto Martins: “Os embargos de declaração vêm 

apenas corrigir certos aspectos da sentença, mas não a reformulá-la ou 

modificar seu conteúdo, nem devolvem o conhecimento da matéria 

versada no processo. (...) Não visam os embargos declaratórios a alterar 

o julgado. Trata-se apenas de meio de correção e integração, de um 

aperfeiçoamento da sentença, sem possibilidade de alterar o seu 

conteúdo, porém não para retratação. O juiz não vai redecidir, mas vai 

tornar a se exprimir sobre algo que não ficou claro.” (Direito Processual do 

Trabalho. Atlas, São Paulo: 2000, pág. 419). O que a embargante 

pretende, na verdade, é a modificação do julgado, o que não pode ser 

alcançado pela via eleita. Diante disso e por mais que se procure dar 

largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se visualiza o 

vício alegado. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000113-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): WILSON RODRIGUES FRANCA REU: CLARO S.A. Vistos e 

examinados. Face o teor da petição que noticia que o réu/executado 

ofereceu pagamento de valores para o cumprimento da condenação, com 

fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo, vez que o autor/exequente não se opôs 

ao pagamento pelo réu. Autorizo o levantamento dos valores depositados, 

devendo ser observada a conta bancária indicada pela parte autora. 

Expeça-se o alvará. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1008048-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EURIPEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os 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 99Telexfree; 

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 99Telexfree; 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 geral a receber, na 

proporção de U$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 de 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 
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ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

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). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na 

forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a 

planilha atualizada do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta 

precatória/ofício para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos 

da ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004364-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (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: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011423-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOCILEIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011423-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MOCILEIA MENDES DA SILVA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005153-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005153-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSIVALDO 

FREITAS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005155-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005155-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REGINALDO 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005159-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005159-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MATHEUS 

RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005163-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005163-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAPHAEL SILVA 

GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/07/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005165-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005165-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

MATIAS DOS SANTOS FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 

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: 1005170-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ANDRE IKU MUGUREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005170-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERALDINO 

ANDRE IKU MUGUREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 

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: 1005176-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005176-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELEN MIGUEL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005179-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERALINDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005179-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VERALINDA DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/07/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005180-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILANE DE SOUZA FERREIRA MANENTI (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)
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PROCESSO n. 1005180-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARILANE DE 

SOUZA FERREIRA MANENTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 

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: 1005183-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CAMARGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTELACAO XXXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005183-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

CAMARGO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: CONSTELACAO 

XXXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 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: 08/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005184-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005184-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOANA DA 

SILVA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005185-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PALMIRA BUTORE EWAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005185-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA PALMIRA 

BUTORE EWAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005188-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA MARIA MAJIBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005188-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERCILIA MARIA 

MAJIBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005190-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERREIRA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005190-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANAINA 

FERREIRA RAMOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1004869-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RESENDE MENDONCA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RONDONÓPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004869-02.2020.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: LARISSA RESENDE MENDONCA REQUERIDO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 

DE RONDONÓPOLIS Vistos, etc. 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 mais, CITE-SE a parte 
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requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, 

somente se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 

(dez) dias se com a peça defensiva forem juntados documentos 

relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005193-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005193-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DIVINA 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005196-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE TUGO KIAREUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005196-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

CRISTIANE TUGO KIAREUDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 

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: 1005199-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELIA MARCIA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005199-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NELIA MARCIA 

DE OLIVEIRA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/07/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003750-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003750-06.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIONISIO DE SOUZA FILHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. 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 mais, CITE-SE a parte 

requerida, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, 

somente se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 

(dez) dias se com a peça defensiva forem juntados documentos 

relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003667-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES OAB - 018.315.461-40 

(REPRESENTANTE)

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES OAB - MT24142-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Angelo Bandeira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003667-87.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES REQUERIDO: 

ANGELO BANDEIRA Vistos, etc. RECEBO a petição inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, 

indefiro o pedido de citação por hora certa (evento n.º 12) da parte 

requerida, vez que não houve as duas diligências do oficial de justiça que 

o artigo 252 do Código de Processo Civil estabelece. Por derradeiro, 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, no novo endereço 

informado, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO a ser designada, 

oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio 

de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 344, NCPC). Consigno que, se houver 

contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a peça defensiva forem 

juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003139-53.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA REU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. 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 mais, 

CITE-SE a parte requerida, para responder à presente demanda, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver 

contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar 

impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a peça defensiva forem 

juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou contiver pedido 

contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014556-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA SANTOS LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

RODRIGO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014556-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SAYONARA SANTOS LIMA GOMES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, RODRIGO 

DE SOUZA SANTOS Vistos, etc. As certidões acostadas aos autos 

trazem indícios de que o requerido vem se ocultando para não ser citado. 

Assim, diante do teor da certidão do Sr. Meirinho e do pedido do 

promovente, determino seja a citação realizada por hora certa, nos termos 

do art. 252, do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes, consignando-se as advertências 

legais. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003999-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CALDAS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003999-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENAN CALDAS MARTINS REQUERIDO: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Vistos, etc. Em atenção a certidão retro, intime-se a 

parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010683-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CARLA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010683-29.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VALDEMAR MARRA DA FONSECA EXECUTADO: LILIAN 

CARLA RIBEIRO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Analisando o processo, verifico que se encontra pronto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação Monitória, cujo 

rito encontra vedação para tramitar nesta justiça especializada, sendo 

certo que o cheque foi apresentado em juízo após o prazo previsto para a 

ação de execução, esta sim cabível no âmbito dos Juizados Especiais. 

Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO 

CONFORMAÇÃO COM O PROCEDIMENTO REGRADO PELA LEI DE 

REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO 

DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS E DO 

PEDIDO. ILEGALIDADE. NULIDADE PROCLAMADA. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA RECONHECIDA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO DESAFIADO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. IV. AS AÇÕES SUJEITAS A PROCEDIMENTO 

ESPECIAL, TAL COMO A MONITÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR 

QUE LHE FORA ATRIBUÍDO E DAS PARTES ENVOLVIDAS, REFOGEM DA 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL CÍVEL EM DECORRÊNCIA DA 

CIRCUNSTÂNCIA DE QUE OS RITOS A QUE ESTÃO SUJEITAS NÃO SE 

CONFORMAM COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL DELIMITADO PELA LEI Nº 

9.099/95. V. SENDO IMPASSÍVEL DE ADEQUAR-SE E SUJEITAR-SE AO 

PROCEDIMENTO DELINEADO POR ESSE DIPLOMA LEGAL, A AÇÃO 

INJUNTIVA INICIALMENTE AVIADA, E QUE FORA INDEVIDAMENTE 

CONVOLADA PELO JUÍZO SINGULAR EM AÇÃO DE COBRANÇA, 

ULTRAPASSADA A FASE DE CONCILIAÇÃO, DEVE SER EXTINTA, SEM O 

EXAME DO SEU MÉRITO, ANTE A INVIABILIDADE DE SER PROCESSADA 

PELO JUIZADO ESPECIAL E DA CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO. VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO 

EXTINTO. À UNANIMIDADE. TJDF - APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL : ACJ 20030110884390 DF (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃOMONITÓRIA. CHEQUES 

PRESCRITOS. O ajuizamento da ação perante o Juizado Especial é uma 

opção do autor. A ação monitória, por possuir rito especial, não se situa 

no âmbito de competência do JEC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70014983217, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas 

Barcellos, Julgado em 20/12/2006). Logo, é forçoso admitir que o Juizado 
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Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente causa, haja vista que o procedimento especial da presente ação, 

não se coaduna com o procedimento peculiar do Juizado Especial Cível, 

bem como com os princípios que o norteiam (art. 2º da Lei nº 9.099/95). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento nos artigos 3º, 5º, 6º e 

51, II, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, o processo, sem apreciação do 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza 

Leiga. Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juíz de Direito.

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005123-72.2020.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: SAMUEL ALVES DA SILVA TESTEMUNHA: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de tutela de 

urgência objetivando a imediata suspensão da exigibilidade do IPVA 

referente aos exercícios de 2017 e 2018, bem como A ORDEM JUDICIAL 

PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO LEVADO A EFEITO NO 4º 

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE 

RONDONÓPOLIS, bem como, do Cadin e da Dívida Ativa. 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, o que não verifico, nesta fase, no caso 

presente. Por tais considerações, sem prejuízo de modificação posterior, 

sobrevindo fatos novos que assim justifiquem-se, 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-SE o reclamado, para 

responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Concedo os 

benefícios do art. 212, §2.º do Código de Processo Civil. Isento de custas. 

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: 1012008-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-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 DECISÃO Processo: 1012008-39.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: RONEI RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO 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. Após, remeta os autos à secretaria deste Juizado, a fim 

de certificar a contestação retro. 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: 1011498-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D.H.GARCIA - 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: 1011498-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: D.H.GARCIA - 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 

D.H.GARCIA - 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. 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 
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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: 1005278-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENISE AGUIAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1005278-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDENISE AGUIAR DA SILVA REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “Ação de Repetição de Indébito para 

Restituição de Contribuições Previdenciárias Descontadas Indevidamente 

c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para Fazer Cessar os 

Descontos Previdenciários Ilegais”proposta por VALDENISE AGUIAR DA 

SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e insalubridade, bem como a restituição em dobro 

dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 7.740,64. Citados, 

os requeridos não apresentaram contestação. Inobstante a não 

apresentação de contestação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; portanto, legítima para responder por questões relacionadas à 

contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, desde o mês de 

janeiro/2015. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se à 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes nos 

períodos devidamente comprovados nos autos, sendo ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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 Juíza de Direito [1]RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011022-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ADRIANO GROFF - 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: 1011022-85.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: FABIO ADRIANO GROFF - 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 FABIO ADRIANO GROFF – ME em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a suspensão da cobrança de TACIN – Taxa 
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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. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013697-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1013697-21.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de Ação Indenizatória 

em desfavor do Município de Rondonópolis, alegando, em síntese, que é 

servidora técnica em enfermagem lotada no Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência – SAMU, requerendo em síntese a imediata regularização do 

pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo 40% (quarenta 

por cento), bem como o pagamento do retroativo acrescidos aos seus 

reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração. 

Inconformada, a requerente pleiteou o restabelecimento da verba via 

processo administrativojunto a Secretaria de Estado de Saúde (Processos 

nos 873423/2009, 197012/2011 e 350651/2012), sem êxito. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à decisão. Analisando os 

autos, verifica-se que a demanda ostenta complexidade que não permite 

seja processada neste juízo, pois, tratando-se de adicional de 

insalubridade a pretensão exige realização de prova pericial cuja 

finalidade será comprovar o integral exercício da atividade na condição 

especial. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a lei 

autoriza apenas o exame técnico simples previsto no art. 10 da Lei 

12.153/2009, para esclarecimentos técnicos da rápida e breve 

abordagem, o qual não se confunde com a perícia necessária neste caso. 

Dessa forma, considerando a indispensabilidade da prova técnica periciala 

fim de atestar a caracterização e a classificação da insalubridade, a qual 

é incompatível com o rito estabelecido no sistema dos Juizados Especiais, 

a pretensão da autora só pode ser exercida frente a uma das Varas de 

Fazenda Pública, nas quais não há limitação à efetivação de todas as 

provas admitidas em direito. Nesse sentido é a jurisprudência: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO 

CONDENATÓRIO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

SINDICATO REPRESENTANDO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – 

GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL Nº 8.563/2006 – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR EVENTUAL 

DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

PLEITEADO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O 

adicional de insalubridade para servidor público estadual é devido quando 

presentes condições insalubres, porquanto regulamentado pela Lei 

Estadual nº 8.563/2006. A prova pericial se mostra indispensável para 

comprovar a existência de insalubridade na atividade exercida pelo 

servidor público estadual. ... (Ap, 24717/2012, Des.JoséZuquim Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, DJE 04/07/2013). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO 

RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE 

VÍNCULO FUNCIONAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – 
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COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA – INCOMPATIBILIDADE COM 

O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. “O processo no juizado especial é regido pelos 

princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com 

causas que demandam dilação probatória intensa.” (TJ/MT – Conflito de 

Competência nº 47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

julgamento 05/12/2013). De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação”; Conveniente transcrever, ainda, o artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009 que dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis 

nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 

26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.” Ante o 

exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 27 da 

Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. 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 da MM. Juíza 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. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010541-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

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 Processo: 1010541-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. A admissibilidade da 

empresa pleitear em juízo está estabelecida na Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, em seu artigo 5°, inciso I, conforme redação abaixo: 

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – 

como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006; A parte não comprovou se tratar de Micro Empresa e 

afins, assim, assente é a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTORA - 

SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PESSOA 

JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS ATIVOS 

PREVISTOS PELA LEI Nº12.153/09. Não basta que o valor da causa seja 

inferior a 60 salários para conferir competência aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública para a ação proposta por empresa, sendo também 

necessário que seja ela uma microempresa ou empresa de pequeno 

porte.Conflito conhecido e provido para declarar a competência da 8ª Vara 

de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n. 611208, 

20110020163224CCP, Relator ANTONINHO LOPES, 2ª Câmara Cível, 

julgado em 07/11/2011, DJ 22/08/2012 p. 64) Ademais, não há documento 

hábil a comprovar referida situação, posto que seja essencial ao 

desenvolvimento válido do processo, de forma que a inércia do 

interessado em apresentá-lo, autoriza a extinção sem resolução do mérito. 

Corroborando: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO 

PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE ME OU EPP. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 

8.º, INCISO II DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. A rigor, o documento que comprova a qualidade de 

microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em certidão 

expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos termos do 

art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM.2. No 

caso dos autos, a Recorrida trouxe apenas um requerimento de 

empresário emitido em 24/04/2013, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa, senão a simples sigla “ME” em sua 

razão social.3. Não suficiente, a empresa Recorrida, não refutou a 

preliminar de carência de ação suscitada pela empresa Recorrente, 

restando evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo no âmbito 

do JEC.4. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa acolhida, 

ante a ausência de comprovação do enquadramento da empresa 

Recorrida como microempresa.5. Sentença reformada.6. Recurso 

conhecido e provido. (TJ MT - Procedimento do Juizado Especial Cível 

129009220158110006/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) O Enunciado 135 do FONAJE 

dispõe: (...) O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no 

sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro ? Palmas/TO). Feitas as 

ponderações acima, ante a incompetência do Juizado Especial Cível para 

processar ações em que empresas de grande porte figurem no pólo ativo, 

a extinção do processo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, e considerando que a competência jurisdicional constitui um 

pressuposto processual subjetivo concernente aos limites de válida e 

regular atuação judicante na causa, com fulcro do artigo 5.º da Lei n.º 

12.153/09, opino pela EXTINÇÃO do processo SEM RESOLUÇÃO do 

mérito, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 12.153/09 e artigo 485, 

inciso IV do CPC. REVOGO a liminar concedida nos autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012352-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA TAVARES (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 Processo: 1012352-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA TAVARES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Parte superior do formulário Parte inferior 

do formulário 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). 

Cuida-se de ação proposta por Terezinha Alves de Oliveira Tavares em 

desfavor do Município de Rondonópolis, na qual se pleiteia o recebimento 

dos valores retroativos correspondentes ao adicional de insalubridade 

ante o reconhecimento da indenização por parte do Município. O requerido 

apresentou contestação. - DA PRELIMINAR O Município suscita falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o adicional já é pago a estes 

servidores. Contudo, rejeita-se esta preliminar porque se postula o valor 

do adicional e o pagamento dos retroativos. Portanto, não versa somente 

sobre obrigação de fazer. - DO MÉRITO O Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade 

está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições 
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insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu 

pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a 

possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de 

insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 

1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1702492 / RS 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0227358-9 – Relator 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento 06/09/2018). Além disso, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou no mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 

362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE 

DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO 

LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua 

natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de 

interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, 

também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, 

incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 

1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º 

da CF. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de 

pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 

referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público 

(CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos 

jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, 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”. (TEMA 

308 STF) Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está 

sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 

1º do Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 

8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” 

(STF, RE 596478/RR). A Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho 

dispõe que a prescrição do FGTS, nos caos em que a ciência da lesão 

ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de 

reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato. O pagamento 

de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova 

efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, 

sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo 

pericial. “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a 

perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. 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 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012283-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES MOURA (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 Processo: 1012283-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON FERNANDES MOURA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte superior do formulário Parte inferior do formulário 

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). Cuida-se de ação 

proposta por EDSON FERNANDES MOURA em desfavor do Município de 

Rondonópolis, na qual se pleiteia o recebimento dos valores retroativos 

correspondentes ao adicional de insalubridade ante o reconhecimento da 

indenização por parte do Município. O requerido apresentou contestação. - 

DA PRELIMINAR O Município suscita falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o adicional já é pago a estes servidores. Contudo, 

rejeita-se esta preliminar porque se postula o valor do adicional e o 

pagamento dos retroativos. Portanto, não versa somente sobre obrigação 

de fazer. - DO MÉRITO O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a 

possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de 

insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está 

condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a 

que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento 

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo 

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a 

laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 

1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro 
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Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1702492 / RS 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0227358-9 – Relator 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento 06/09/2018). Além disso, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou no mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NULIDADE. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. PRAZO PRESCRICIONAL 

QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 

362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE 

DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO 

LAUDO APRESENTADO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua 

natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de 

interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, 

também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, 

incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 

1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º 

da CF. “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de 

pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 

referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público 

(CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos 

jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, 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”. (TEMA 

308 STF) Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está 

sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 

1º do Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 

8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” 

(STF, RE 596478/RR). A Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho 

dispõe que a prescrição do FGTS, nos caos em que a ciência da lesão 

ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de 

reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato. O pagamento 

de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova 

efetivamente as condições insalubres a que estava submetido o servidor, 

sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo 

pericial. “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a 

perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " ) .  ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. 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 

da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 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. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com 

as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011448-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

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 Processo: 1011448-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 

9.099/95). DECIDO. Observa-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a 

necessidade de perícia, na forma estabelecida pelo art. 420 e seguintes 

do Código de Processo Civil, justamente para apurar o fato gerador que 

implicou na cobrança de valores acima da média de consumo, seja em 

razão de um possível vazamento, problemas técnicos no hidrômetro ou 

ainda eventual equívoco na leitura, expediente que não se compatibiliza 

com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos 

aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2º 

da Lei 9.099/95. Em se tratando de consumo de água, bem como, 

considerando que a Reclamada tenha apresentado diversa documentação 

atestando a regularidade do hidrômetro, mostra-se necessária a 

realização de perícia para análise de possíveis vazamentos, dentre 

outros, de sorte a verificar a conformidade ou não dos consumos do 

período litigioso. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Nesse sentido, uma recente decisão proferida na Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO CÍVEL INOMINADO ?

CONSUMIDOR ? REVISÃO DE FATURAS MENSAIS DE ÁGUA - ALEGAÇÃO 

DE PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ? 

COMPLEXIDADE PROBATÓRIA ? INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA? PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As 

causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o 

deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. 

(RECURSO CÍVEL INOMINADO ? nº 0020002-54.2013.811.0001 - 

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida - Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso – Julgamento em 24/02/2015) Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o presente feito e, por 

consequência lógica revogo a antecipação de tutela deferida na 

movimentação nº 06. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, 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. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002637-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
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DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002637-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCA GONCALVES REQUERIDO: CENTRAPE - 

CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, 

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de Reclamação ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – CENTRAP, ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – ASBAPI e 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a 

restituição de valores descontados indevidamente dos seus proventos de 

sua pensão e indenização por danos morais. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Analisando detidamente o 

presente feito, verifico que o Juizado Especial não é competente para 

processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 8º da Lei 9.099/95, 

uma vez que uma das partes é pessoa jurídica de direito público da União. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: MANDADO DE 

SEGURANÇA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. O art. 8º da Lei 9.099/95 estabelece 

expressamente que as pessoas jurídicas de direito público não podem ser 

partes nos processos que tramitam nos Juizados Especiais. (MSI, 

3475/2008, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do 

Julgamento 14/04/2009, Data da publicação no DJE 27/04/2009). 

[grifou-se] E ainda, nesse mesmo sentido é a redação dada pelo 

Enunciado nº 8, da Fazenda Pública XXXV, Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE: De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e 

considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não 

inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não 

cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual 

Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem 

contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ). [grifou-se] 

Ademais, a Resolução nº 004/2014, do Tribunal Pleno do Estado de Mato 

Grosso, não alterou o artigo da legislação vigente, no que se refere às 

partes legítimas para figurarem no polo das demandas de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Oportuno registrar, ainda, que a 

incompetência absoluta deve ser declarada “ex officio” pelo julgador, forte 

no art. 64, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, a extinção do 

presente feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, RECONHEÇO E DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUIZADO para processar e julgar a presente ação e, via de consequência, 

com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c o art. 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

exame do mérito. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SEGLIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005144-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO SEGLIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCINEY DE MELO 

QUEIROZ, VIRIATO BISPO SEABRA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 09/07/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005150-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005150-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERSON 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 09/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005152-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILCO INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005152-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSENILCO 

INACIO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 09/07/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 24 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: 1005154-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RAFAEL NEPOMUCENA UEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005154-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TIAGO RAFAEL 

NEPOMUCENA UEDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 09/07/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005157-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MIKAEL APARECIDO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005157-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MIKAEL 

APARECIDO VELOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 09/07/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005160-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAYLE DE OLIVEIRA GEREMIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005160-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ISMAYLE DE 

OLIVEIRA GEREMIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 13/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 24 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: 1005161-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005161-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO SILVA 

QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 13/07/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 24 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: 1005167-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005167-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DOUGLAS DE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 13/07/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 24 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: 1005172-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JUSTINIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005172-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERALDO 

JUSTINIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/07/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005173-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA JAKOMEA TORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005173-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALQUIRIA 

JAKOMEA TORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 13/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005175-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER GARCIA ARISTIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005175-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ESTER GARCIA 

ARISTIDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 13/07/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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
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Processo Número: 1005177-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005177-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE DE 

JESUS BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 13/07/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 24 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: 1005178-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005178-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LETICIA 

FERREIRA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/07/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005186-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005186-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:COCOLANDIA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PEDRO VINICIUS DOS REIS POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 13/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 24 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: 1005187-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005187-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE 

CRISTINA DE ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/07/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005189-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005189-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA AMARO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 13/07/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 1005192-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLA MELO KLAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005192-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PABLA MELO 

KLAUSS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 13/07/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1005194-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005194-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DARCI HELENA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/07/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005198-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE CAVALCANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005198-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDINETE 

CAVALCANTE NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA ANDREIA 

BATISTA POLO PASSIVO: BANCO BMG 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: 

13/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 24 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: 1012254-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ADILENE CORREA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a informação de que a requerida reside no município 

de Guiratinga/MT, EXPEÇA-SE carta precatória ao Juízo daquela Comarca 

para que proceda a citação e intimação de Karliane da Conceição Teixeira 

para que compareça na audiência de conciliação a ser designada por este 

Juízo deprecante. Desta feita, à Secretaria para que designe nova data 

para a realização da audiência de conciliação, observando-se prazo 

necessário ao devido cumprimento da missiva, consignando ainda que o 

não comparecimento pessoal da parte autora ensejará a aplicação do 

artigo 51, I, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de 

Tutela de Urgência. Em análise dos autos, denoto a necessidade de 

intimação pessoal do autor antes da efetiva análise dos requerimentos 

formulados em peça vestibular a título de tutela de urgência, o que faço a 

fim de evitar prejuízo às partes, haja vista que decorrido prazo estipulado 

em decisão lançada em Id. 28329836, a qual solicitava emenda da inicial 

para juntada de extrato do SPC atualizado. Sendo assim, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o requerente, bem como seu advogado constituído para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial para apresentar 

extrato atualizado SPC/SERASA, o que faço nos termos exigidos pelo art. 

319, inciso II e VI, do Código de Processo Civil, consignando que a não 

apresentação poderá ensejar o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência. Decorrido o prazo, independente de manifestação, voltem-me os 

autos conclusos com urgência, vez que se trata de Pedido Inicial. 

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: 1005226-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005226-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOANA DARC DE 

OLIVEIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA 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 

período vespertino Data: 13/07/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 24 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: 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos registros 

de proteção ao crédito e outros órgãos análogos, pois contesta a dívida 

que ensejou tal inserção. Juntos 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 valores cobrados 

pela reclamada, uma vez que afirma ter liquidado tal dívida, no entanto, 

diante do tal débito, teve seu nome inserido nos cadastros de 

inadimplentes. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos 

pagamentos efetuados a título de quitação da renegociação que alega ter 

firmado junto ao banco requerido e o extrato do SPC, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes (SPC), 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 
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jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO a exclusão do 

nome da autora dos registros de proteção ao crédito e outros órgãos 

análogos, tão somente com relação ao débito objeto desta ação (no valor 

de R$1.518,17, referente ao contrato nº 5140.8631.0300.9008, com 

inadimplência em 13/12/2019), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, 

até o final da presente demanda. Para tanto, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao 

SERASA EXPERIAN com sede na Av. do Quinimuras, nº 187, Planalto 

Paulista, São Paulo/SP - CEP. 04.068-900, para que RETIRE o nome da 

autora Ana Claudia Nardi do seu banco de dados, no prazo de 05 (cinco) 

dias, referente aos dados descritos acima e nos termos desta decisão, 

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: 1012895-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILO SILVA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012895-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURILO SILVA BARROSO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração propostos por 

Maurilo Silva Barroso em razão da sentença proferida proferida em ID. 

27547194, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 (contumácia) e condenou a 

parte autora em custas processuais. Aportou-se o presente recurso 

alegando a existência de contradição na decisão proferida, requerendo 

para tanto que sejam sanados os referidos erros. Compulsando 

detidamente os autos denoto que assiste razão a embargante, tendo em 

vista que o termo de audiência de conciliação foi juntado erroneamente 

aos autos (ID 26697880), eis as partes são diversas aos autos. Com 

efeito, na espécie, é claro que a sentença proferida não pertence a estes 

autos, pois foi baseada em termo de audiência no qual não se refere a 

este processo. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração 

apresentado pela requerente em ID 28640934, para o fim de sanar a 

irregularidade e anular e declarar inexistente a sentença proferida em ID 

27547194. Ainda, chamo o feito a ordem para declarar nulo e sem efeito 

todos os atos lançados/praticados nos autos após a realização da 

referida audiência, uma vez que derivados de vício. Por conseguinte, 

denoto dos embargos de declaração opostos pela parte autora, o 

apropriado termo de audiência, o qual denota a presença da requerente e 

requerido. Ante o exposto, considerando o chamamento do feito a ordem, 

a anulação da sentença proferida nos atos, bem como a juntada do termo 

de audiência correto (ID 28641494), devolvo os prazos processuais à 

ambas as partes. Desta forma, intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, apresente 

defesa, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos imputados em 

seu desfavor, nos termos do art. 20 da Lei 9.09/95. Apresentada a 

defesa, fica a parte intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

apetecer, apresentar impugnação à contestação da parte reclamada. Não 

apresentada a defesa no prazo legal, voltem-me os autos conclusos para 

a prolação da respectiva sentença. Intime-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: 1005186-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005186-97.2020.8.11.0003. 

AUTOR: COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Pedido Liminar, onde a parte autora formula em peça vestibular, 

concessão de tutela de urgência objetivando que empresa reclamada se 

abstenha de incluir o nome/CNPJ da requerente nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito e ainda, que se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja Unidade 

Consumidora nº 6/1794868-8. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente à fatura referente ao mês de março no valor de R$ 

9.995,76, haja vista a grande diferença do consumo passado do 

requerente. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada vem ameaçando 

a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia 

em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu CNPJ nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais, inclusive, pelas faturas anexadas a 

peça vestibular, bem como o histórico de consumo passado da empresa 

requerente. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Vale lembrar ainda, que os efeitos 

do protestos e negativações geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que a parte reclamada Energisa Mato 

Grosso providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão das 

faturas em discussão, bem como abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/1794868-8, e, caso já o tenha feito, que restabeleça no 

prazo de 24(vinte e quatro) horas. Ainda, abstenha-se de incluir o 
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nome/CNPJ da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à 

Unidade Consumidora nº. 6/1794868-8, por falta de pagamento da fatura 

no valor de R$ 9.995,76 (nove mil novecentos e noventa e cinco reais e 

setenta e seis centavos) referente ao mês de Março/2020, com 

vencimento em 27/03/2020. 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: 1005198-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE CAVALCANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005198-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDINETE CAVALCANTE NETO REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, pedido de 

tutela de urgência, objetivando a suspensão imediata dos descontos que 

estão sendo realizados em seu benefício previdenciário, tendo em vista 

que não contratou nenhum serviço oferecido pela 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 com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. A tutela antecipada 

objetiva o adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em 

processo de conhecimento com a finalidade de evitar danos ao direito 

subjetivo da parte. Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o 

legislador não é aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, 

aquela que seja suficiente para o convencimento do magistrado quanto à 

existência de verossimilhança nas alegações levantadas pela parte. Deste 

modo, os fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela 

antecipada devem ser relevantes e apoiados em prova idônea. No caso 

em apreço, a razoabilidade da boa aparência do direito e a 

verossimilhança das alegações estão evidenciadas pelos documentos 

acostados nos autos acerca dos descontos que estão sendo realizados 

na conta onde a autora recebe seu benefício previdenciário. Quanto ao 

perigo da demora, mostra-se evidente, pois tais descontos atentam contra 

a dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento 

mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda 

maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da demanda, 

tendo em vista a iminência do prosseguimento dos referidos descontos. 

Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se 

trata de questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Sendo 

assim, conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo Civil 

DETERMINO que o requerido BANCO BMG proceda, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS realizados no benefício 

previdenciário recebido pela parte autora, bem como SE ABSTENHA de 

proceder com qualquer restrição que impeça a requerente de realizar 

empréstimos com outras instituições bancárias, tão somente quanto ao 

contrato objeto desta ação, até o julgamento final da presente demanda, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Importante registrar que 

as determinações acima se referem tão somente ao empréstimo 

consignado efetuado em 03.02.2017, consoante contrato nº 12228136, no 

valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com descontos mensais de R$ 

46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) direto na 

aposentadoria da autora. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005226-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005226-79.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA VIEIRA REQUERIDO: ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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 
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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$ 

768,43 (setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), 

referente ao contrato 0538474816301581, 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Prazo do Edital: 30 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1006129-85.2018.8.11.0003

Valor da causa: R$ 954,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: Nome: CLAUDIANE SANTANA ROCHA

POLO PASSIVO: Nome: DARCY SANTANA

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 CLAUDIANE SANTANA ROCHA move em desfavor de DARCY 

SANTANA, 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 DARCY SANTANA (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 parte requerente, CLAUDIANE SANTANA ROCHA. 

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, 29 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-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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005377-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ELIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

KAROLINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

KALINCA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO CRIVELLARO (REQUERENTE)

CARMELIA AUGUSTA NUNES (REQUERENTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DO CARMO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005377-79.2019.8.11.0003 

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 comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar os 

Alvarás. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008737-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008737-22.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 
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de Família e Sucessões, após o decurso do prazo previsto na 

Portaria-Conjunta 249/2020 do TJMT, e firmar termo de guarda definitivo, 

em cinco dias. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000824-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. A. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO OAB - MT19352/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000824-86.2019.8.11.0003 

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 do executado, através do(a) advogado(a) para quitar 

os alimentos executados nos presentes autos, no prazo de cinco dias, 

sob de pena de prisão. Rondonópolis/MT, 25 de novembro de 2019 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000328-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. M. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000328-28.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Não obstante o 

teor da certidão de ID: 26473113, considerando que em consulta ao 

Sistema PJe verificou-se que não foi procedida a intimação do causídico 

da autora via DJe, a fim de que não se alegue nulidade ao depois, 

determino que se proceda com a sua intimação, via DJe, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos, nos termos do art. 485, 

§1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012850-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO(A))

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. C. (DE CUJUS)

 

Processo n.º 1012850-19.2019.8.11.0003 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 o requerente 

Sidimar Oliveira Costa Junior, que deverá ser intimado 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, o 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos 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. 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 do inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de novembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000071-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. D. O. A. (REU)

 

Processo n.º 1000071-95.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do CPC, carreando aos autos o 

instrumento de procuração outorgado pela parte requerente ao causídico 

que subscreve o petitório inicial, bem como declaração que comprove sua 

hipossuficiência para os benefícios da justiça gratuita, sendo estes 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000138-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. D. S. (REQUERENTE)

J. A. E. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1000138-60.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que não se encontra na exordial 

documento que comprove a propriedade do automóvel de placa 

QBR-5701, que se requer a partilha. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), 

atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual 

Civil, carreando aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do 

bem supracitado, sob pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000456-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GENI SILVA DOS REIS OAB - 303.977.151-53 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. R. M. (REQUERIDO)

C. P. R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - 565.021.849-87 (PROCURADOR)

 

Processo n.º 1000456-43.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerente o menor, o qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda, na qual 

ele deve figurar como objeto do feito. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, atendendo às 

disposições contidas no art. 319, do Estatuto Processual Civil, excluindo o 

menor do polo ativo, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, 

parágrafo único, e 330, inciso II, ambos do CPC). 3. Intime-se. 4. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005447-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MOREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO JOSE PADILHA OAB - MT5138-O (ADVOGADO(A))

ANITA MARCONDES SCHULZE OAB - MT20119/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005447-96.2019.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota-se que o requerido faleceu, 

conforme certidão de óbito de ID: 24779810, sendo assim, converto a 

presente ação para Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável Post Mortem, devendo a parte autora regularizar o polo passivo da 

demanda, incluindo os herdeiros do falecido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

2. No mais, quanto ao pedido de cumulação de partilha de bens, o Código 

de Processo Civil prevê, em regra, a possibilidade de cumulação (art. 327, 

CPC), porém, é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos de 

admissibilidade (art. 327, §1º, CPC), dentre eles, encontra-se 

precisamente a exigência da compatibilidade de todos os pedidos com o 

tipo de procedimento adotado. 3. Entretanto, analisando os pedidos, foi 

constatada a impossibilidade da cumulação do pedido de partilha de bens 

com os demais, visto que se trata de procedimento especial, qual seja, o 

inventário (art. 610 e seguintes, do Código de Processo Civil). 4. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

regularizar o feito, adequando os pedidos ao procedimento adequado, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012627-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEME PEREIRA (REQUERENTE)

ANDREIA DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LEME PEREIRA (REQUERIDO)

ANDREIA DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012627-66.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006017-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO JOSE GRANDO (REQUERIDO)

MARCIO GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006017-19.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

25.08.2020, às 14h30min, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004755-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

RAIMUNDA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - 553.782.935-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NEVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004755-63.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerente os menores, os quais, por sua 

vez, não possuem legitimidade ad causam para ser parte em ação de 

guarda e visitas contra seu próprio genitor, na qual eles devem figurar 

como objeto do feito. 2. Ademais, nota-se que não há nos autos 

declaração que comprove a hipossuficiência do requerente José Neves 

da Silva para os benefícios da gratuidade da justiça. 3. Por derradeiro, se 

extrai do feito que a inicial carece de valor da causa, que é requisito para 

o seu recebimento, nos termos do art. 319, inciso V, do CPC. 4. Assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, atendendo às disposições contidas no art. 319, do Estatuto 

Processual Civil, excluindo os menores do polo ativo e incluindo apenas 

sua genitora, regularizando o valor da causa, nos termos do art. 319 c.c. 

292, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como carreando a 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada pelo requerente 

José Neves da Silva ou proceda com o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo 

único, e 330, inciso II, ambos do CPC). 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004154-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004154-62.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

18.08.2020, às 14h20min, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006328-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NEPOMUCENA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM BALDUINO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))
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KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006328-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, verifica-se que a parte exequente requereu a busca 

de bens móveis penhoráveis em nome do executado através do Sistema 

Renajud, no entanto, verifica-se que o bem localizado já possui restrições 

em seu registro, conforme comprovante anexo. 2. Sobre o tema é 

importante pontuar que nos contratos de alienação fiduciária a 

propriedade do bem é do credor fiduciário e não do devedor, que apesar 

de possuir o bem registrado em seu nome e ter a sua posse ele não é o 

proprietário. 3. Todavia, não obstante os contratos de alienação fiduciária 

impossibilitarem a venda do bem, não há óbice quanto à penhora sobre os 

direitos aquisitivos decorrentes destes contratos, eis que há uma 

expectativa de direitos, assim, quando o devedor fiduciante quitar o saldo 

devedor o bem passará ao seu acervo patrimonial. 4. Outrossim, a 

legislação prevê hipóteses de impenhorabilidade e inalienabilidade de bens 

(art. 832, CPC), bem como estabelece uma ordem preferencial de penhora 

(art. 835, CPC), assim, analisando o caso em apreço, nota-se que a 

pretensão da parte exequente possui previsão legal insculpida no inciso 

XII do art. 835, do Código de Processo Civil, pois garante a possibilidade de 

penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, in 

verbis: “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;” 5. Em relação à possibilidade 

da penhora requerida, anoto o posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO 

GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 835, XII, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O 

bem com restrição de alienação fiduciária tem sua propriedade 

pertencente ao credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse do 

referido veículo até que o contrato firmado com a instituição financeira 

seja totalmente quitado. 2. Embora não se admitia o bloqueio judicial de 

bens com cláusula de alienação fiduciária, é admitida a penhora dos 

direitos aquisitivos do veículo que possui a restrição, uma vez que tais 

direitos aquisitivos possuem expressão econômica que não se confunde 

com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, 

XII, do CPC/15. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a 

decisão guerreada e deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do 

v e í c u l o  c o n s t i t u í d o  p o r  a l i e n a ç ã o  f i d u c i á r i a .  ( T J - D F 

07217026220188070000 DF 0721702-62.2018.8.07.0000, Relator: Robson 

Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 22.05.2019, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no PJe: 28.05.2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. DIREITOS 

AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. I - Embora não seja 

aceito o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária (art. 

7-A do Decreto-Lei nº 911/69), é admitida a penhora dos direitos 

aquisitivos do veículo objeto da restrição, os quais gozam de expressão 

econômica diversa da propriedade do bem (art. 835, XII, do CPC) II - 

Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07182813020198070000 DF 

0718281-30.2019.8.07.0000, Relator: José Divino, Data de Julgamento: 

09.10.2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 

25.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Assim, defiro o pleito de ID: 

30016440, pelo que determino a penhora dos direitos aquisitivos do 

executado em relação ao imóvel individualizado no extrato anexo, devendo 

ser imediatamente realizada a constrição de transferência através do 

Sistema Renajud. 7. Ademais, determino que seja oficiado ao DETRAN/MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem é o 

credor fiduciário do veículo penhorado. 8. Em seguida, intime-se o credor 

fiduciário para que, no mesmo prazo acima, se manifeste acerca da 

possibilidade da venda judicial do bem penhorado, informando o saldo 

devedor. 9. Após, abra-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público para que, no prazo legal, se 

manifestem. 10. Empós, venham-me conclusos. 11. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 março de 2020. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003321-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELY CRISTINA PRESTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003321-10.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. 

PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS aforada por FABIO 

DA SILVA CAVALCANTE DIAS em face de GABRIELY CRISTINA PRESTES 

(qualificados na peça vestibular), onde expõe a parte autora que manteve 

um relacionamento com a requerida desde 2014 até 2018 e desta união 

adveio um filho e um bem a partilhar. 2. As partes formularam acordo, 

conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 13910603), referente ao 

reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos, guarda e visitas. 

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, reconhecendo, 

com efeito ex tunc, a união estável havida entre FABIO DA SILVA 

CAVALCANTE DIAS e GABRIELY CRISTINA PRESTES (qualificados nos 

autos), mantida pelo período de 2014 até 2018, bem como deferindo a 

partilha de bens, guarda, alimentos e visitas conforme acordado no ID: 

13910603. 8. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva do 

infante em favor de sua genitora. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 11. 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007642-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLENE CRISTINA VILELA ALVES DE MORAIS (REQUERENTE)

MIRLEIA MARTHA VILLELA ALVES (REQUERENTE)

MIRIAN MARCIA VILELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANI MARIA CAMARA (REQUERIDO)

IVAN DE MELLO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007642-54.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens do Espólio de Ivan de Melo Alves, cuja 

abertura foi requerida por suas herdeiras, Mirlene Cristina Vilela Alves de 

Morais, Mirléia Martha Vilela Alves e Mirian Márcia Vilela Alves. 2. Na 

petição de ID: 25665033, as requerentes pugnaram pela desistência do 

feito e a consequente extinção sem resolução de mérito. 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 VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil. 6. Custas, se houver, pelas autoras. 

7. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 
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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: 1005613-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DA SILVA BASTOS (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005613-31.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. LUCIANA DA 

SILVA SANTOS, VITORIA DA SILVA BASTOS e VINICIUS DA SILVA 

BASTOS (qualificados nos autos) postulam a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores existentes na Caixa 

Econômica Federal, mais especificamente em conta poupança e na conta 

vinculada ao PIS/FGTS, em nome de Claudemir da Silva Bastos, falecido. 2. 

A inicial, de ID: 20362427, foi instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. 3. No ID: 28708664 aportou manifestação da Caixa 

Econômica Federal, aduzindo que o pleito de expedição de alvará não 

merece guarida, haja vista a total falta de comprovação de enquadramento 

em qualquer das hipóteses do art. 20, da Lei n.º 8.036/90, bem como não 

foram apresentados os demais documentos exigidos pelos normativos 

supra (CIRCULAR CAIXA 620/2013), em especial, aqueles destinados a 

comprovação dos vínculos empregatícios e das hipóteses de saque. 4. A 

respeito do teor da manifestação da CF, sobreveio o petitório de ID: 

28964078, em que a parte autora rebate os argumentos alinhavados pela 

referida instituição bancária e, incontinenti, reitera os pedidos gizados na 

exordial. 5. O representante do Ministério Público, por meio da cota de ID: 

30042204, asseverou que, não obstante a comprovação de vínculo entre 

o falecido e os autores, que o montante seja depositado em conta judicial e 

vinculado ao presente feito ou em caderneta de poupança, com o 

levantamento após a maioridade dos autores. 6. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 7. Analisando 

detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, os autores Vitoria da 

Silva Bastos e Vinicius da Silva Bastos, menores, são filhos do de cujus, 

bem como que, em princípio, há um crédito de FGTS em favor deste, 

conforme ilustra o documento de ID: 28708666. 8. 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) 9. Porém, não obstante a existência do crédito, não se pode perder 

de vista que a Sr.ª Luciana da Silva Santos, genitora dos autores 

menores, não trouxe aos autos qualquer argumento ou lastro probatório 

que demonstre, de forma cabal, a necessidade de levantamento dos 

valores existentes em nome do de cujus, de modo que os recursos 

existentes na conta vinculada do FGTS em nome do de cujus deverão ser 

transferidos para uma conta judicial vinculada aos presentes autos e só 

poderão ser sacados quando os autores menores, filhos do falecido, 

alcançarem a maioridade. 10. Logo, diante do quadro fático desenhado 

nos autos e em face do teor da manifestação ministerial de ID: 30042204, 

verifica-se que o pedido inicial comporta parcial deferimento. 11. Pelo 

exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em consonância 

com a cota ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido veiculado na 

exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que 

determino que os recursos existentes na conta vinculada do FGTS em 

nome do de cujus deverão ser transferidos para uma conta judicial 

vinculada aos presentes autos e só poderão ser sacados quando todos 

os autores, menores, filhos do falecido, alcançarem a maioridade. 12. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 13. Sem condenação em custas processuais e sem condenação 

em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 14. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1000521-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENEI ZENI (EXEQUENTE)

ZENI & ZENI COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000521-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por SIDENEI ZENI e ZENI & 

ZENI COMÉRCIO DE CARNES LTDA - ME em face do ESPÓLIO DE 

ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES, representado por sua inventariante, 

Sr.ª Maria Joana da Silva Rodrigues (qualificados nos autos). 2. Em 

síntese, conforme se depreende da inicial de ID: 17463685, o requerente 

Sidenei Zeni aduz ser credor do de cujus da quantia de R$ 80.319,96 

(oitenta mil, trezentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), 

representados pela nota fiscal n.º 277 (ID: 17463849), no valor original de 

R$ 41.125,00 (quarenta e um mil e cento e vinte e cinco reais), de 

21.08.2018, bem como pela nota fiscal n.º 280 (ID: 17463845), no valor de 

original de R$ 27.125,00 (vinte e sete mil e cento e vinte e cinco reais), de 

21.08.2018. 3. Já a requerente Zeni & Zeni Comércio de Carnes Ltda-ME 

aduz ser credora do falecido da quantia de R$ 106.522,25 (cento e seis 

mil, quinhentos e vinte dois reais e vinte e cinco centavos), representador 

por um cheque sacado contra o banco SICOOB (SICOOB SUL), 

agência/cooperativa 4349, banco 756, conta corrente nº 92-2, emitidos e 

assinados pelo Sr. Escolástico Rodrigues Novaes (falecido), no valor 

original de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), além de um contrato de 

compra e venda de arroba de gado à prazo (ID 17463844), no valor de R$ 

61.794,10 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e dez 

centavos) correspondentes a 537,34 arrobas em 29/05/2018. 4. Inicial 

recebida no ID: 17470023. 5. No ID: 26779575, a inventariante, Sr.ª Maria 

Joana da Silva Rodrigues diz não se opor ao pedido de habilitação de 

crédito formulado na exordial. 6. Por fim, vieram-me os autos conclusos 

para a sentença. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 7. Antes de 

examinar o mérito, importante trazer à baila o que dispõe o art. 644, da Lei 

Instrumental Civil: “Art. 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não 

vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. 

Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar 

habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o 

futuro pagamento.” (grifo nosso) 8. Da análise percuciente dos autos, 

verifica-se que a parte autora carreou ao processo os documentos 

constantes nos IDs n.º 17463843, 17463844, 17463845 e 17463849, os 
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quais demonstram a celebração de um negócio jurídico com o Sr. 

Escolástico Rodrigues Novaes (falecido). 9. Logo, considerando que a 

inventariante não se opôs ao pleito de habilitação de crédito formulado no 

ID: 17463685 a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, 

possibilitando assim a habilitação dos créditos dos autores nos autos do 

inventário, bem como a separação de bens suficientes para a satisfação 

integral da dívida contraída pelo falecido. 10. Pelo exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, para 

deferir a habilitação do crédito de SIDENEI ZENI, no valor de R$ 80.319,96 

(oitenta mil, trezentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), e de 

ZENI & ZENI COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME, no valor de R$ 

106.522,25 (cento e seis mil, quinhentos e vinte dois reais e vinte e cinco 

centavos), nos autos do Inventário do ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO 

RODRIGUES NOVAES, processo n.º 1008537-49.2018.8.11.0003, bem 

como para ordenar que se faça separação de bens para o futuro 

pagamento, nos termos do art. 644, parágrafo único, do CPC. 11. Sem 

condenação em custas e honorários, eis que incabíveis à espécie. 12. 

Traslade-se cópia desta sentença aos autos principais (Inventário n.º 

1008537-49.2018.8.11.0003). 13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002157-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES DE BARROS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002157-78.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. MARCO ANTÔNIO 

ALVES DE BARROS (qualificado nos autos) postula a este juízo a 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores 

existentes junto à Receita Federal, referentes à restituição do imposto de 

renda do exercício de 2005, em favor de Antônio Paes de Barros, seu 

genitor, falecido. 2. A inicial foi instruída com os documentos necessários 

à propositura da demanda, procuração, documentos pessoais da parte 

interessada, certidão de óbito, bem como documentos que comprovem a 

existência do crédito. 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 do requerente merece 

prosperar, uma vez que é herdeiro e inventariante dos bens deixados pela 

pessoa falecida, 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 do falecido 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, julgo procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil c.c. art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, para 

determinar que se expeça alvará judicial em favor do requerente 

(qualificado nos autos), autorizando-o a proceder ao levantamento de 

valores existentes junto à Receita Federal, referentes à restituição do 

imposto de renda do exercício de 2005, em favor de Antônio Paes de 

Barros, falecido (qualificado nos autos). 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, 24 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003811-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PEREIRA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIEL DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003811-66.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por G.K.D.F.F., neste ato 

representada por sua genitora Sr.ª Laura Cristina Pereira Fagundes, em 

face de MACIEL DE FREITAS (qualificados nos autos). 2. A parte autora foi 

pessoalmente intimada (ID: 26863515) para se manifestar nos autos, 

contudo, permaneceu inerte. Da mesma forma, seu patrono foi intimado 

através do DJE (ID: 30557921), 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 

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 

a parte autora foi intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, 

quedando-se silente, sendo que seu patrono, intimado 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, 
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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, 24 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009758-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA SCHEFFER DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009758-33.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CONSENSUAL aforada por JOÃO BATISTA SCHEFFER DO AMARAL e 

IENE ALVES DA SILVA (qualificados nos autos), onde expõem as partes 

que mantiveram um relacionamento por 14 anos, com início em 2006, e 

desta união advieram 02 (dois) filhos, João Vitor Alves Scheffer Amaral e 

Carine Alves Scheffer do Amaral, não havendo bens a partilhar. 2. As 

partes avençaram quanto ao reconhecimento e dissolução da união 

estável, guarda e alimentos dos filhos menores, conforme se infere da 

inicial de ID: 23470460. 3. O representante do Ministério Público, por meio 

da cota de ID: 29691186, opinou pela homologação do acordo, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos entre as partes. 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

Tendo em vista que as partes estão em comum acordo e diante da 

regularidade das cláusulas avençadas e em atenção à cota ministerial, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado na exordial, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, em consonância com o 

art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.723, 

caput, do Código Civil, pelo que reconheço, com efeito ex tunc, a união 

estável havida entre JOÃO BATISTA SCHEFFER DO AMARAL e IENE 

ALVES DA SILVA (qualificados nos autos), mantida pelo período de 

janeiro de 2006 a setembro de 2019, decretando sua dissolução, 

deferindo a guarda e os alimentos dos filhos menores conforme acordado 

na exordial. 6. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva dos 

menores em favor de seu genitor. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. 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, 24 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004402-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

FABIANA DA SILVA OAB - 048.469.701-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REU)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada em 17/06/2020 ÀS 16hs30min, na sala de 

Audiências deste Juízo, ficando a cargo dos advogados das referidas 

partes intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004513-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. H. C. M. (REQUERIDO)

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO CEJUSC - PARA A DATA: 08/05/2020 ÀS 13hs

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000417-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. A. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 01/07/2020 ÀS 13hs30min

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I F I C O que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO são TEMPESTIVOS, 

pois foram apresentados dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias - artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, havendo possibilidade 

de que os embargos de declaração venham a ter efeitos modificativos, 

procedo à INTIMAÇÃO da parte EMBARGADA para apresentar suas 

contrarrazões no prazo legal, segundo os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013109-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. A. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO PARA ANEXAR A CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA, COM 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005092-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. L. (REQUERENTE)

F. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GIOSSI BRAULIO OAB - SP115993 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005092-52.2020.8.11.0003. Vistos etc., Intimem-se os requerentes para 

em 15 (quinze) dias comprovarem o recolhimento da taxa judiciária e 

custas judiciais nos autos, sob pena de extinção do presente feito. Sem 

embargo, faculto aos autores, em igual prazo, instruíram os autos com as 

respectivas cópias dos documentos que evidenciem a propriedade dos 

bens relacionados nos autos, notadamente daqueles sujeitos à partilha, 
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sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 320 c.c 321 e parágrafo único), 

eis que documento indispensável à propositura da ação. Após, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005086-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. F. (REQUERENTE)

A. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ROSA DOS SANTOS OAB - MT24530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005086-45.2020.8.11.0003. Vistos etc., Faculto aos requerentes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documento hábil ao 

processamento do feito, qual seja, a petição inicial que embasa a 

pretensão, eis que os demandantes colacionaram apenas pedido dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e os documentos pessoais e 

constitutivos, sob pena de indeferimento, nos moldes do art. 320 e 321, 

parágrafo único, do CPC. Decorrido o lapso, tornem-me conclusos. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 22 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: 1005042-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. J. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005042-26.2020.8.11.0003 Vistos etc., Faculto a parte autora a emenda 

da inicial, a fim de instruir o feito com as certidões de matrículas 

atualizadas dos imóveis sobre os quais pretende a partilha, com a 

propriedade devidamente registrada em favor dos litigantes, bem como 

documento alusivo as mensalidades do veículo automotor descrito na 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o juízo não deliberar 

sobre a r. pretensão. A propósito, é sabido que qualquer pessoa pode 

requerer certidão de registro, sem justificar o pleito, uma vez que a 

consulta é pública (art. 17 da Lei 6.015/73), não se tratando de matéria 

afeta à reserva de jurisdição. Ademais, no mesmo lapso, traga aos autos 

a cópia do termo de mediação que originou a dissolução do vínculo 

matrimonial, acompanhada dos documentos que entender necessários a 

subsidiar o pedido de alimentos provisórios manejados. No mais, a teor da 

fundamentação formulada no corpo da exordial, a interessada deverá 

formular pedido meritório sobre as matérias aludidas na peça de ingresso, 

sobretudo porque na petição inicial deve vir retratada não só a causa de 

pedir, mas também o pedido, haja vista o Princípio de Congruência, 

segundo qual o Magistrado deve apreciar e julgar a lide nos limites do que 

foi postulado pela parte autora (artigos 141 e 492 do Código de Processo 

Civil), sob pena de incorrer em inescusável sentença citra, extra ou ultra 

petita, passível de nulidade, tudo sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), eis que se tratam de documentos essenciais a 

propositura da demanda. Com ou sem manifestação, tornem-me 

conclusos. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008245-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MANOELA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES OAB - MT7135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMARIO PEREIRA DE FRANCA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

I. S. D. S. D. F. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1008245-30.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Tratando-se de pedido de 

adjudicação e subsistindo herdeira única, uma vez preenchidos os 

requisitos legais, converto o presente feito de inventário para o rito 

ARROLAMENTO COMUM, nos termos do art. 664, do CPC. Procedam-se as 

devidas anotações. 2. Por corolário, deixo de condicionar o deslinde do 

presente inventário sob o rito de arrolamento comum à prévia 

comprovação do adimplemento do tributo causa mortis, todavia, reputo 

necessário condicionar a transferência dos bens à comprovação do 

respectivo pagamento ou de isenção pela via administrativa, determinando 

a intimação do fisco após a homologação da partilha para lançamento do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes na 

forma da legislação tributária, a teor da nova disposição adotada pelo 

Código de Processo Civil (arts. 662, §2º e 664, §5º, do CPC). Destarte, não 

haverá às partes qualquer providência apta para fins de regularização da 

propriedade dos bens inventariados, senão após a efetiva comprovação 

de sua adimplência perante o fisco. Apenas para não passar em branco, a 

comprovação do recolhimento do ITCMD deve ocorrer previamente à 

efetivação da transferência dos bens inventariados, evitando-se prejuízos 

ao fisco e o congestionamento de processos no judiciário sem a devida 

prestação jurisdicional. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO 

DE BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA 

ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO 

DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018). Ademais, in casu, leciona Angélica Arruda 

Alvim que ‘a fiscalização tributária quanto ao recolhimento do imposto de 

transmissão será realizada na esfera administrativa, nos termos do art. 

662, do CPC, que se aplica tanto ao arrolamento sumário (art. 659, do 

mesmo Codex) como ao comum (art. 664, do r. diploma legal).’ 

(Comentários ao código de processo civil/coordenação de Angélica 

Arruda Alvim... [et al.]. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 788). Logo, 

eventual inexatidão relativa a pagamentos fiscais deve ser resolvida fora 

do arrolamento, por via administrativa, em sendo o caso. A propósito, ‘o 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como 

exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos 

sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as 

características peculiares da transmissão causa mortis.’ (REsp 

1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Na confluência destes fundamentos, 

relego a intervenção do Fisco Estadual para momento oportuno e 

adequado, isto é, após a homologação da partilha. 3. Pois bem. O feito se 

encontra apto ao julgamento. Trata-se de INVENTARIO sob o rito de 

ARROLAMENTO COMUM do ESPÓLIO de JOSEMARIO PEREIRA DE 

FRANCA, sendo inventariante JULIANA MANOELA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que há no feito a certidão 

negativa de débito municipal (ID 22644467), estadual (ID 22181687) e 

federal (ID 22181687), certidão negativa de testamento em nome do 

falecido (ID 22644467), além de Guia de Informação e Apuração do ITCMD, 

acompanhada da declaração de isenção do r. tributo (IDs 22252049 e 

22252052). Consta do feito as primeiras declarações (ID 22181666) e 

plano final de partilha nos moldes legais (ID 22644455). O Ministério Público 

manifestou concordância ao esboço de partilha apresentado (ID 

26663257). Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa ao bem 

deixado pelo falecido JOSEMARIO PEREIRA DE FRANCA, atribuindo aos 

nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas eis que as partes 

militam sob o pálio da Justiça Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie. 

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se carta de 

adjudicação, consoante vindicado no plano de partilha. Em atendimento as 

disposições supra, após a expedição do quanto necessários aos 

interessados, abra-se vista do feito à Fazenda Pública. Cumpridas as 

diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016872-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IDAILZA MENDES DE CASTRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

WLLY CRISTINY MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016872-23.2019.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, retifique-se o valor 

atribuído à causa, consoante descrito no ID 30262169. Pois bem. O feito 

se encontra apto ao julgamento. Trata-se de ARROLAMENTO SUMÁRIO do 

ESPÓLIO de JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, sendo requerente e 

inventariante IDAILZA MENDES DE CASTRO OLIVEIRA e outras, todos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que há no feito as 

certidões negativas de débito federal (ID 27644999) e municipal (ID 

27644995), bem como certidão negativa de testamento em nome do 

falecido (ID 27644387). Apresentaram-se as primeiras declarações (ID 

27643008) e plano final de partilha (ID 30262169), nos moldes legais. Em 

face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo 

falecido JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, 

caput e 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie. Após o trânsito em julgado e 

apresentada a certidão negativa de débito estadual em nome do falecido 

(ou positiva com efeitos negativos), expeça-se formal de partilha e alvará 

de transferência do veículo automotor, conforme vindicado no ID 

30262169. Sem prejuízo, fica instituído em favor da cônjuge sobrevivente 

o direito real de habitação em relação ao imóvel de matrícula nº. 26.487, 

nos termos do que dispõe o art. 1.831, do Código Civil. Em atendimento ao 

art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto necessários aos 

interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

20 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002424-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LICIA MARA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VANIER DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1002424-11.2020.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Pedido de Abertura 

da Inventariança aforado por LICIA MARA DE BARROS, noticiando o 

passamento de seu companheiro, ANTONIO VANIER DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificados nos autos. Facultou-se a emenda da inicial no ID 

29304537, a fim de que aportasse ao feito a sentença declaratória de 

união estável aludida. Em resposta, a autora instruiu o feito com os 

documentos pertinentes (ID 30525474), requerendo o prosseguimento do 

actio. Vieram-me conclusos. Brevemente relatados. Decido. Em consulta 

efetivada junto ao Sistema PJe nesta data, vislumbra-se a existência de 

idêntica ação de inventário do de cujus, manejada aos 05 de dezembro de 

2016 perante o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

nos autos sob numeração única nº. 1005205-45.2016.8.11.0003, 

constando como representante do espólio de Antonio Vanier de Oliveira a 

descendente Jhenyffer Rayane de Oliveira, inclusive com recente pedido 

incidental de remoção de inventariante aviado pela ora requerente. Não 

obstante, ressai que a companheira sobrevivente do autor da herança 

distribuiu a esta especializada outro processo de inventário, envolvendo 

as mesmas partes em liça. Com efeito, a par da existência do processo de 

inventário suprarreferido, depreende-se a existência de tríplice 

mesmeidade dos elementos identificadores da ação em relação ao que 

fora ajuizado anteriormente. De fato, em ação de inventário para a 

caracterização de litispendência, necessária apenas a propositura da 

ação, com a identidade de pedido e causa de pedir, como na hipótese 

versada. Dessarte, caracterizado in casu o fenômeno processual 

conceituado no art. 337, §3º, do CPC, impondo ao juízo a extinção sem 

resolução do mérito da segunda demanda, ora apreciada, consoante o 

ensinamento que o STJ traz no seguinte aresto: “Caracterizada a 

litispendência, prossegue-se nos autos do primeiro processo” (STJ-4ª 

Turma, Resp 174.261-BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram 

provimento parcial, v.u., DJU 8.10.01, p. 218) (in nota nº 25, ao artigo 301, 

do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 391). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - DISTRIBUIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

- DEPENDÊNCIA A PROCESSO QUE JÁ TRAMITA EM MEIO FÍSICO - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EQUÍVOCO NA 

DISTRIBUIÇÃO - IRRELEVÂNCIA - LITISPENDÊNCIA - PREVENÇÃO - 

NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/15, há litispendência quando se repete ação que está em curso 

(identidade de parte, causa de pedir e pedido). 2- Constatada a 

propositura de dois inventários para o mesmo acervo patrimonial, como no 

caso em tela, tem-se como prevento o juízo que primeiro proceder à 

nomeação do inventariante, devendo ser extinta a outra demanda, ou seja, 

o presente feito. 3- Assim, configurada a litispendência, irrelevante a 

discussão acerca do meio utilizado pelos autores (físico ou eletrônico) 

para propor a demanda, assim como a existência de eventual erro na 

distribuição do feito, devendo ser mantida a decisão que extinguiu a 

demanda, sem resolução do mérito, ainda que por outro fundamento. 4- 

Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.069156-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 17/04/0018, publicação da súmula em 18/04/2018). “PROCESSO CIVIL. 

DUPLICIDADE DE INVENTÁRIOS. LITISPEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. As ações são idênticas quando ostentam as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir - próxima e remota - e o mesmo 

pedido - mediato e imediato. No entanto, em face da universalidade 

indivisível do direito à herança, a teoria da tríplice identidade da demanda 

apta a ensejar litispendência recebe flexibilizações, vedando-se o 

ajuizamento de mais de um inventário relativo ao mesmo acervo. 2. 

Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão n.906823, 

20150110565419APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

18/11/2015, Publicado no DJE: 25/11/2015. Pág.: 296). Dito isto, no caso 

em análise, deverá prevalecer o feito de inventário que foi proposto e 

despachado em primeiro lugar, ou seja, aquele registrado sob nº. 

1005205-45.2016.8.11.0003, em tramitação perante a 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, face a prevenção do mencionado juízo, 

consoante norma capitulada no art. 59, do CPC. Portanto, configurada a 

litispendência, cabe ao Juiz julgar extinto o processo, ex officio ou a 

requerimento do interessado, dada a impossibilidade de o Estado, através 

de seus órgãos, julgar duas vezes a mesma ação. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no art. 485, V e 337, 

§3º, do CPC. Ante a movimentação mínima da máquina estatal, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao espólio, com fundamento 

no art. 99, 3º, do CPC. Honorários incabíveis à espécie. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 21 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001970-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR ESPINDOLA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DAVID DE OLIVEIRA CRUVINEL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CRUVINEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001970-65.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Arrolamento 

Sumário” do espólio de Jose Cruvinel de Oliveira sendo requerente a 

inventariante Edenir Espindola de Oliveira Cruvinel e David de Oliveira 

Cruvinel. Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto 

para julgamento. Por oportuno, tratando-se de procedimento sob o rito de 

arrolamento sumário (artigos 659 a 663, do Código de Processo Civil) com 

partilha consensual, na forma da lei, estando os herdeiros representados 

e concordes quanto à disposição dos bens, hei por bem acolher o plano 

de partilha derradeiramente apresentado, especialmente no que tange a 

propriedade do único imóvel que compõe o acervo hereditário. Verifica-se 

que há nos autos certidão negativa de testamento em nome do falecido (ID 

18480631), assim como a matrícula do imóvel objeto da inventariança em 

nome do extinto (ID 18480626). Doravante, foi apresentado certidões 

negativas de débitos das esferas municipal e federal em nome do falecido 

e, por sua vez, certidão positiva de débitos no âmbito da Fazenda Pública 

Estadual. De mais a mais, registro que, inexistindo previsão legal na 

legislação processualista vigente acerca da comprovação de dívidas 

tributárias de qualquer natureza nos autos em que não há divergência 

instalada, sendo todos maiores e capazes, revela-se suficiente consignar 

que a comprovação do recolhimento dos débitos oriundos da fazenda 

pública estadual e ITCMD deve ocorrer previamente à efetivação da 

transferência do aludido bem, evitando-se o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. Assinala-se 

que não haverá prejuízo a fisco, uma vez que será devidamente inquirido 

para lançamento administrativo, consoante disciplinado no art. 659, § 2º, 

do CPC. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens 

deixados pelo falecido Jose Cruvinel de Oliveira, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas, eis que 

concedida a Assistência Judiciária Gratuita. Honorários indevidos. 

Preclusa a via recursal, condiciono a expedição do formal de partilha a 

apresentação da certidão positiva com efeitos de negativo de débitos 

estaduais. Aportando o r. documento, expeça-se o formal de partilha, 

consoante plano de partilha constante da petição inicial (ID 18479971). Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Ultimadas 

às diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009623-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1009623-55.2018.8.11.0003. REQUERENTE: LENIR DE MATTOS 

NOGUEIRA REQUERIDO: JOILSON LINA NOGUEIRA Vistos etc., LENIR DE 

MATTOS NOGUEIRA, devidamente qualificada e representada propôs a 

presente ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de JOILSON LINA 

NOGUEIRA também qualificado nos autos. Relata a parte autora que 

contraiu núpcias com a parte ré na data de 23.10.1984, sob o regime de 

comunhão parcial de bens,estando separados de fato há mais de 21 anos, 

inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja julgado procedente o 

pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital da parte requerida. 

A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de contestação por 

negativa geral (ID 20511614). A autora pugnou pela juntada de certidão de 

casamento (ID 30221832). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima 

facie, considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Verifica-se dos 

autos que a parte Requerida apesar de devidamente citada, quedou-se 

inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. Nesse 

contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo que o 

divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da Requerente 

é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal 

existente com o Requerido apenas no papel. Com efeito, à luz da redação 

dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de fato de longa data, constitui-se indubitavelmente em 

motivo bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do 

vínculo matrimonial. Quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste 

particular, assinalo que sendo o nome direito da personalidade previsto no 

artigo 16 do Código Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o 

patronímico da esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua 

personalidade, bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o 

cônjuge interessado não exerceu pessoalmente a opção. Por oportuno, 

confira-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

“Uma vez alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do 

casamento pelo divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do 

nome patronímico, uma vez que se trata de direito da personalidade e, 

como tal, devidamente incorporado à própria personalidade jurídica do 

titular, sendo-lhe indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é 

que no divórcio, o cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo 

expressa manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de 

disposição com relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível 

a perda tácita ou presumida de um direito da personalidade (e o nome está 

enquadrado como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código 

Civil). Por isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria 

dignidade da pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, 

fundamentalmente, de sua própria manifestação de vontade. (...) Trata-se 

de direito da personalidade que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores 

personalíssimos do titular, somente podendo lhe ser subtraído por sua 

expressa manifestação de vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora 

Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2011, p. 415/416). Ante o exposto, decreto o 

DIVÓRCIO de LENIR DE MATTOS NOGUEIRA e JOILSON LINA NOGUEIRA, 

com fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos 

artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. Deixo de pronunciar-me em relação aos bens, pois o casal nada 

tem a partilhar. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio 

da Justiça gratuita. Neste particular, registro que tratando-se de processo 

necessário e não havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, 

também, sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. A 

autora continuará utilizando o nome de casada. Oportunamente, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se. P. I. C. Rondonópolis, 23 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004786-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA OAB - 888.961.451-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. S. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004786-83.2020.8.11.0003 Vistos etc., À luz da narrativa inicial, 

tem-se que a parte autora pretende com o presente feito a regularização 

da guarda da menor R. da S. R, bem como a fixação de alimentos em favor 

da mesma. Todavia, nos pedidos constantes ao final da peça inaugural, 

pugnou-se pela fixação dos alimentos provisórios, ou seja, aqueles 

fixados antes da sentença, sem, contudo, fundamentar a pretensão. 

Ademais, malgrado a autora tenha pleiteado também pela regulamentação 

da guarda da menor em comento, deixou de fundamentar tal pleito. De mais 

a mais, tendo em vista a cumulação de pedidos na exordial (alimentos e 

guarda), salienta-se que a legitimidade ativa para o pedido de alimentos e 

guarda são diversas. Nesse sentido, quem pode figurar no polo ativo da 

ação de guarda são os genitores da infante. Ao revés, nas ações de 

alimentos os alimentados é quem detém legitimidade para figurar como 

requerentes. Ou seja, quem pode figurar no polo ativo da ação de guarda 

e regulamentação de visitas é a genitora da menor. Ao revés, nos pedidos 

de alimentos o menor é quem detém legitimidade para figurar como 

requerente. Diante disso, intime-se a parte autora para que promova a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC), a fim de que: a) adeque o pedido liminar 

de alimentos, bem como o mérito do pedido de guarda, porquanto na 

petição inicial deve vir retratada não só a causa de pedir, mas também o 

pedido, haja vista o Princípio de Congruência, segundo qual o Magistrado 

deve apreciar e julgar a lide nos limites do que foi postulado pela parte 

autora (artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), sob pena de 

incorrer em inescusável sentença citra, extra ou ultra petita, passível de 

nulidade; b) regularize a representação processual da menor R. da S. R., 

bem como retifique o valor da atribuído à causa, vez que este deve 

corresponder à soma das doze parcelas dos alimentos pretendidos. 

Intime-se. Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000367-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. C. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALVES CABRAL MARQUES OAB - GO45605 (ADVOGADO(A))

DIEGO GUIMARAES PAIVA OAB - GO53805 (ADVOGADO(A))

WENDERSON MARTINS RODRIGUES OAB - GO42323 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO CEJUSC - PARA A DATA: 15/05/2020 ÀS 13hs30min.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012225-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEROLA MENDES SANTOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

ROSA MARIA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012225-19.2018.8.11.0003. Vistos etc., Ab initio, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO, notadamente por revelar-se procedimento mais célere e 

vantajoso aos sucessores, a teor das ressalvas legais estabelecidas no 

art. 662, do CPC. Procedam-se as devidas retificações, inclusive, o valor 

da causa, consoante atribuição derradeira. Mantenho no encargo de 

inventariante a Sra. Rosa Maria Mendes dos Santos, independentemente 

de termo. Pois bem. Cuida-se de “Arrolamento Sumário” do espólio de Luiz 

Carlos dos Santos sendo requerentes Rosa Maria Mendes dos Santos, 

Perola Mendes Santos dos Anjos, Poliana Mendes dos Santos e Thiago 

Mendes dos Santos. Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se 

encontra apto para julgamento. Por oportuno, tratando-se de procedimento 

sob o rito de arrolamento sumário (artigos 659 a 663, do Código de 

Processo Civil) com partilha consensual, na forma da lei, estando os 

herdeiros representados e concordes quanto à disposição dos bens, hei 

por bem acolher o plano de partilha derradeiramente apresentado, 

especialmente no que tange a propriedade do único imóvel que compõe o 

acervo hereditário. Verifica-se que há nos autos certidão negativa de 

débitos das esferas estadual e federal em nome do falecido. De mais a 

mais, registro que, inexistindo previsão legal na legislação processualista 

vigente acerca da comprovação de dívidas tributárias de qualquer 

natureza nos autos em que não há divergência instalada, sendo todos 

maiores e capazes, revela-se suficiente consignar que a comprovação do 

recolhimento dos débitos oriundos da fazenda pública municipal deve 

ocorrer previamente à efetivação da transferência do aludido bem, 

evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de processos no 

judiciário sem a devida prestação jurisdicional. Ainda, consta dos autos as 

matrícula do imóvel objeto da inventariança. Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo falecido Luiz 

Carlos dos Santos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via 

de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I, 

do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas a serem recolhidas. Honorários indevidos. Em atendimento ao art. 

659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto necessário aos 

interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Preclusa a via recursal, 

condiciono a expedição do formal de partilha a apresentação da a) 

certidão negativa de testamento em nome do extinto, nos moldes do art. 2º 

do Provimento n.º 56/2016-CNJ e b) certidão positiva com efeitos de 

negativo de débitos municipais. Aportando os documentos, pagas as 

custas, expeça-se o formal de partilha, consoante plano de partilha 

constante da petição de ID 29830010, resguardando-se ao cônjuge 

supérstite a respectiva meação, e a divisão igualitária do remanescente 

aos legítimos herdeiros, na proporção de 16,66% (dezesseis vírgula 

sessenta e seis por cento) para cada. Ultimadas às diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. 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: 1003265-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENYA CAMARGO DE CASTRO OAB - GO49067 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. F. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003265-06.2020.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Exoneração c.c Revisional de Alimentos” proposta por Weliton M. dos S. 

em face de Marcos H. F. da S. S., qualificados nos autos. Em síntese, 

postula do demandante a exoneração dos alimentos outrora estabelecidos 

provisoriamente me favor da prole, mormente em razão do implemento da 

maioridade ou a revisão do montante. Oportunizada a emenda a inicial, o 

autor manifestou-se derradeiramente, esclarecendo a inexistência de titulo 

executivo judicial a embasar a sua pretensão, uma vez que, após a 

fixação dos alimentos provisórios o processo foi sentenciado sem 

resolução de mérito, diante da desistência da ação pela autora. É o 

relatório. Decido. Segundo as novas regras trazidas pelo Código de 

Processo Civil, as condições da ação são o interesse processual e a 

legitimidade de partes e toda vez que do processo não constar qualquer 

uma delas, o juiz não resolverá o mérito. Partindo dessa premissa, a teor 

das condições da ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente 

está o interesse processual da parte autora. Por conseguinte, levando em 

consideração que o interesse processual surge da necessidade da tutela 

jurisdicional do Estado, invocada por meio adequado, o qual determinará o 

resultado útil pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão do 

requerente não encontra-se revestida de utilidade e necessidade o que 

inviabiliza o Poder Judiciário de lançar comando totalmente desnecessário 

à luz da legislação vigente. Com efeito, consoante restou consignado no 

decisum inaugural, deveria a parte autora valer-se da mera requisição no 
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processo de origem para findar os descontos diretamente em folha de 

pagamento, não se revelando útil, tampouco necessário, a movimentação 

da máquina estatal judiciária com nova demanda para tal finalidade. No 

entanto, denota-se que nesta data houve a deliberação do r. processo (ID 

332208), de modo que, inexiste sustentáculo a pretensão erigida nestes 

autos. Logo, observa-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, impossível de ser corrigido, ante a carência de 

uma das condições da ação (interesse processual), comportando 

indeferimento da petição inicial (art. 317, do CPC). Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, III, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro 485, I, do mesmo codex. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da Justiça que ora defiro ao requerente. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se 

com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 19 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004971-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

MARINALVA SANCHES ALVES DA SILVA OAB - 650.508.511-49 

(REPRESENTANTE)

ERNANI DIAS DA SILVA OAB - 141.878.921-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO 1004971-24.2020.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

autorização judicial para resgate de FGTS/PIS/PASEP, depositados na 

Caixa Econômica Federal, de titularidade da falecida ADRIELYKA 

SANCHES DA SILVA, figurando como autores os seus genitores 

MARINALVA SANCHES ALVES DA SILVA e ERNANI DIAS DA SILVA. Não 

consta interesse de incapazes e pela natureza do crédito não há 

interesse fazendário, na forma da legislação estadual. Junto à exordial foi 

anexado expediente (ID 30488030) oriundo da Caixa Econômica Federal 

apto a atestar a existência de valores a serem levantados. É como relato. 

DECIDO. O pedido é de pouca complexidade e pode ser conhecido e 

decidido de imediato, na forma postulada na exordial, preservados 

eventuais direitos de terceiros não conhecidos, máxime diante do art. 5º 

da LINDB cc o art. 8º do CPC. ANTE O EXPOSTO, ante a linha sucessória 

em comento defiro o pedido inicial. Faço-o para, preservados eventuais 

direitos de terceiros, autorizar os autores MARINALVA SANCHES ALVES 

DA SILVA e ERNANI DIAS DA SILVA, a proceder, junto à Caixa Econômica 

Federal, ao levantamento integral do FGTS, bem como eventual valores a 

titulo de PIS/PASEP, desde que disponível para saque e desde que 

efetivamente de titularidade da pessoa falecida. A considerar a 

consensualidade em destaque e a preclusão lógica do direito de recorrer 

(art. 1.000 do CPC), o trânsito em julgado desta decisão se opera de 

imediato e independentemente de renúncia expressa dos interessados e 

de certidão cartorária a respeito. Expeça-se alvará com validade de 180 

dias. Após, arquive-se com as devidas baixas. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça que ora defiro. Sem honorários. P. I. Rondonópolis, 

18 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003533-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PEREIRA (REQUERENTE)

CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARDOSO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003533-31.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Inventário ajuizado 

por CRISLA RUBIA CARDOSO PEREIRA, em razão do óbito de MARIA 

MADALENA CARDOSO, ambas devidamente qualificadas nos autos. O 

feito foi recebido, nomeando-se a requerente como inventariante (ID 

13279762). Sobreveio pedido de habilitação formulado por Sergio Luiz 

Pesce (ID 13549964), aduzindo ter adquirido da falecida o imóvel 

residencial sob matrícula nº. 70.579, a par de requerer a adjudicação em 

seu favor. Adiante, registrou-se que a adjudicação deveria ser precedida 

da competente escritura pública de cessão de direitos e, ainda, a 

existência de documentos pendentes, consistentes na certidão negativa 

de débito municipal e federal em nome da de cujus (ID 22645348). Não 

obstante, os interessados quedaram-se inertes ao chamamento judicial, 

estando o feito sem qualquer manifestação desde agosto de 2019. Na 

derradeira tentativa de impulsionar os autos, procedeu-se a intimação 

pessoal da representante do espólio, com diligência positiva (ID 

28037868), todavia, sem qualquer providência. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, a inventariante deixou de dar prosseguimento ao feito, 

encontrando-se os autos sem a apresentação dos documentos 

necessários ao andamento do inventário, embora o decisum seja datado 

de agosto de 2019, não havendo qualquer inclinação ao seu atendimento, 

estando a atuação da inventariante em contrariedade as providências 

descritas no art. 618, do CPC. Com efeito, verifica-se que a inventariante 

encontra-se representada por Geraldo Roberto Pesce, idêntico procurador 

do terceiro Sergio Luiz Pesce, estando todos os demais sucessores 

igualmente representados por ele. A princípio, em que pese o juízo tenha 

assentido com a pretensa adjudicação, mediante a prévia cessão de 

direitos hereditários, os herdeiros deixaram transcorrer in albis o lapso. 

Desta feita, em análise dos autos, ressai que a alienação foi 

convencionada por intermédio de instrumento particular de compra e 

venda aos 10 de julho de 2017, tendo o óbito ocorrido em 16 de março de 

2018, portanto, após o implemento da transmissão. Com efeito, o Princípio 

da Saisine elucida que a totalidade dos bens transmite-se aos herdeiros, 

incontinenti, com o decesso (art. 1.784, do CC). Destarte, em que pese a 

anuência dos herdeiros quanto ao aludido pleito, é certo que ao tempo do 

óbito o r. imóvel não mais fazia parte do patrimônio deixado pela autora da 

herança. Deveras, denota-se que a matéria retratada no pedido de 

habilitação refoge a competência desta vara especializada, eis que 

envolve a análise dos requisitos necessários ao deferimento da 

adjudicação do imóvel, de cunho cível, não adstrito ao direito das 

sucessões. A propósito: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E 

JUÍZO DE FAMÍLIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL 

OBJETO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA VERSADA NA LIDE. Tratando-se de ação de adjudicação 

compulsória de imóvel, objeto de inventário, o qual foi negociado pelos 

herdeiros do "de cujus" e não havendo qualquer discussão acerca de 

direito sucessório a competência é do juízo cível. JULGARAM 

PROCEDENTE O CONFLITO. UNÂNIME.” (Conflito de Competência, Nº 

70037679347, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em: 02-09-2010). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF. JUÍZO DE 

DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE 

TAGUATINGA-DF. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. IMÓVEL OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA ANTERIORMENTE AO FALECIMENTO 

DO CEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. (...). 2.Verificado que a parte autora, 

ao ajuizar a Ação de Inventário, pretende, na verdade, a adjudicação 

compulsória de bem imóvel objeto de Instrumento Particular de Cessão de 

Direitos celebrado anteriormente ao falecimento do cedente e, constatada 

a inexistência de outros bens a inventariar, mostra-se impositivo o 

reconhecimento da competência do Juízo Cível para processar e julgar a 

pretensão deduzida na inicial. 3.Conflito negativo de competência 

conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante - 2ª Vara Cível da 

Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.” (Acórdão n.465069, 

20100020139202CCP, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 3ª Câmara Cível, Data 

de Julgamento: 08/11/2010, Publicado no DJE: 25/11/2010. Pág.: 86). Em 

caso análogo, a jurisprudência entendeu que, malgrado a relação da 

matéria aviada na adjudicação compulsória com o direito das sucessões, 

na hipótese, a questão contratual é predominante. Neste sentido, mutatis 

mutandis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA REFERENTE A 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Negócio jurídico inter 

vivos. Competência do juízo da vara cível. Feito de natureza contratual e 

não sucessória. Conflito de competência acolhido. Precedentes.” (TJRN, 

Conflito Negativo de Competência n° 2011.010229-8, Rela. Maria Zeneide 

Bezerra, j. em 07/11/2011). Outrossim, sabido que o processo do 

inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e 

direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança ao tempo 

do passamento, sendo que tais bens e direitos devem ser demonstrados 
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de plano através de documentação pertinente, não possuindo o Juízo 

sucessório capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, 

anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação 

probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória, sem 

o preenchimento dos requisitos legais. Na confluência destes argumentos, 

INADMITO o pleito de habilitação formulado no ID 13549964, passando ao 

julgamento do feito. Outrossim, inexistem informações quanto a existência 

de outros herdeiros, tampouco de eventual pedido de remoção da atual 

representante do espólio ou ainda a intenção de eventuais interessados 

em assumir o encargo, estando todos em postura cômoda ao alvedrio da 

inércia processual. Destarte, a inércia da inventariante em continuar com a 

demanda impõe reconhecer que o feito carece de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Desta feita, alternativa 

outra não há senão a extinção dos autos sem resolução do mérito. Com 

efeito, ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É 

defeso manter processos em arquivos cartorários, numa eterna 

suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem ou 

nunca virá. Pelo simples argumento de que não há previsão legal 

disciplinando o que se fazer, porém, o feito não pode ficar suspenso “sine 

die” (ação de conhecimento, cautelares, fase executiva ou ação de 

execução “formalmente em andamento” X ação de conhecimento, 

cautelares, fase executiva ou ação de execução “materialmente parada”). 

O Estado-Juiz, não se perdendo da memória a proporcionalidade e 

razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, 

do CPC). Em nível magno, acerca do bom andamento da máquina estatal, 

em prol dos interesses público e privado, não se pode tirar da vista o 

postulado da eficiência, com ou sem as ramificações debatidas, ou 

categorias distintas e autônomas, nas quais sejam se destacam: a 

economicidade, a eficácia e a eficiência. Com variante econômica, 

segundo alguns, a economicidade determina aos Poderes constituídos 

empregarem, adequadamente, os recursos à disposição; a eficácia prega 

a imprescindibilidade de ação idônea e apta à obtenção efetiva de 

resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério relativo aos custos 

despendidos e as vantagens granjeadas. A ordem constitucional demanda 

que o ordenamento infraconstitucional finque suas raízes na máxima 

efetividade do texto constitucional, aplicando-se cariz teleológico e 

sistemático sobre a norma interpretada. O desejo da Lei, aqui considerada 

em sua acepção genérica, independente das fontes de direito - lei escrita, 

costumes, princípios gerais não positivados, valores, doutrina, 

jurisprudência e dogmática, precisa ser verdadeiramente descortinado e 

concretizado para prevalecer a Justiça, no aspecto individual e coletivo. 

Empiricamente, a Lei é interpretada diante de um caso da vida, cabendo ao 

hermeneuta conduzi-la do abstrato para o concreto por métodos 

hermenêuticos (FIUZA, C. Direito civil. Curso completo. 8º ed., Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004). Em termos conceituais, penetrando-se 

mutuamente, a hermenêutica volta-se à ciência da interpretação, movida 

em investigar sistematicamente o sentido e conteúdo das normas jurídicas, 

mirando sua aplicação por variados métodos; a interpretação propriamente 

dita, por seu turno, realiza o sentido e o alcance das normas jurídicas; por 

fim, a aplicação da lei trabalha com a subsunção das situações fáticas 

aos preceitos legais, dando azo à concretização daquilo até então 

previsto num plano ideal traçado pelo legislador. Os princípios de direito, 

com sobrelevada generalidade e abstração, marcante índole valorativa e 

sem ditar uma ação ou omissão, distinguem-se das disposições legais, as 

quais, positivas ou negativas, são formalmente obrigatórias e específicas. 

Aqueles desanuviam e dão efetividade a estas, adequando-as ao caso 

concreto quando há diferentes argumentações e preferências de sentido 

e alcance (vide HORTA, F.G. A. Do concurso aparente de normas penais. 

Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2007). Mediante integração normativa, na 

hipótese de o intérprete não alcançar a completa subsunção do fato da 

vida analisado ao texto legislativo, os princípios também podem completar 

sua atividade dentro do sistema legal. Porém, variando com influências do 

Estado, região, época e ânimo de quem deles lança mão, baseados em 

preceitos políticos, sociais e ideológicos, a aplicação desnorteada de 

princípios não escritos é melindrosa. Impõe-se, por isso, vigília e 

compatibilização deles à realidade e ao próprio ordenamento constitucional 

e sub-constitucional a que se inclinam, sob pena de sucumbirem em suas 

essências, na mesma velocidade com que valores sociais e jurídicos se 

perdem e aparecem injustiças. A tensão entre princípios, pela ausência de 

graduação entre eles, é quitada na esfera da ponderação e em nível de 

incompatibilidade lógica, sob uma amplitude argumentativa francamente 

ampla e aberta e pluralidade de interesses e pretensões. Diante de um 

confronto próprio, procura-se a harmonização ou concordância prática, 

força normativa, interpretação conforme, máxima efetividade, efeito 

integrador, justeza ou conformidade funcional do sistema (vide LENZA, P. 

Direito constitucional esquematizado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008). 

De qualquer forma, num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e 

a razoabilidade servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e 

concreto, ao aberto e fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à 

concretização da plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a 

tripartição de Poderes, cada qual com suas funções típicas. Entrementes, 

não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao 

jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o 

deve proceder na exata medida da necessidade e interesse daquele que 

provoca a atuação estatal. In casu, a despeito de se tratar de inventário, o 

processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, mormente 

considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente inviabilizado o Juízo de promover a movimentação da marcha 

processual. Tal preceito comporta aplicabilidade ao feito em apreço, 

notadamente diante do lapso temporal percorrido desde o ingresso da 

demanda sem a apresentação dos documentos necessários ao deslinde 

do inventário. A propósito, sobre o inventário, registre-se que o art. 989 do 

CPC/1973, ao prescrever que o Juiz deveria, de ofício, iniciar o inventário 

se nenhum dos herdeiros ou interessados requerê-lo no prazo legal, não 

foi recepcionado pela Constituição Federal na medida em que a Carta 

Magna assegura o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV) como direito 

fundamental, e dentre as diversas formas de se expressar este instituto 

há o dever de imparcialidade que deve orientar a prestação jurisdicional. 

Portanto, uma vez que o inventário trata de solucionar, primordialmente, 

questões patrimoniais, inexiste qualquer fundamento jurídico razoável a 

legitimar uma ação de ofício do Juízo. Diferentemente da atuação do 

Magistrado frente a questões envolvendo direitos fundamentais, como a 

dignidade da pessoa humana, à guisa do que ocorre em temas envolvendo 

crianças e adolescentes em situações de risco, quando então há direitos 

de uma magnitude tal que legitimam, como a propósito trata o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, atuações de ofício do Magistrado, 

diferentemente, como já dito, destas circunstâncias que guardam, em si, 

justificativas constitucionais para a atuação de ofício, quaisquer outras 

disposições legais que pretendam conferir ao julgador tal atribuição 

comprometem, sem dúvida, o devido processo legal. Logo, mesmo quando 

há incapazes, o fato é que a inexistência de um processo de inventário em 

nada lhes prejudica, pois a situação patrimonial que se lhes aproveita – em 

função da sucessão – não é alterada, já que sem partilha não pode haver 

disposição de bens. De tal sorte, mesmo contando com a presença de 

incapazes, a questão continua a ser, em primeiro plano, patrimonial e, por 

conseguinte, não é apta a autorizar – em razão da cláusula do devido 

processo legal – a excepcional atuação de ofício do Juízo. Nesse sentido, 

ante a ausência de inventariante judicial na comarca, mesmo a remoção do 

inventariante, prevista no art. 622 do CPC e a figura do inventariante 

dativo, com fundamento no art. 617, VIII do mesmo Diploma, devem ter sua 

correta intelecção em conformidade com a ordem constitucional vigente. É 

que a simples nomeação de um inventariante dativo – de plano ou em 

consequência de eventual remoção e a constatação de que nenhum outro 

herdeiro interessa-se pelo ofício –, de modo indiscriminado, pode 

aproximar-se à atuação de ofício, acima referida, que não encontra 

fundamento de validade na Constituição Federal atual. É preciso verificar, 

por exemplo, se o momento processual reclama a presença de um 

inventariante dativo apenas para ultimar algum ato processual, que é 

condição única para a partilha, como exemplo, a necessidade de em 

últimas declarações corrigir-se algum erro material no plano apresentado, 

ou se a nomeação decorre de um acirrado litígio entre os herdeiros e a 

situação que se apresenta recomenda que um terceiro estranho assuma 

tal mister. São situações cogitadas com o propósito de elucidar 

entendimento, que justificam a presença de um inventariante dativo. Mas 

se a nomeação do dativo decorrer de uma inércia dos herdeiros, de uma 

passividade, de um comportamento que revela o absoluto desinteresse em 

dar regular andamento ao processo, como no caso vertente, aí então, tal 

como a abertura de ofício do inventário, o seu prosseguimento por 

insistência do Magistrado rompe com a cláusula do devido processo legal. 

Portanto, feitas tais ponderações, mostra-se possível – ser, em realidade, 

um dever da função jurisdicional – reconhecer a falta de interesse de agir, 

por desinteresse na prestação jurisdicional, quando o inventariante e os 
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demais herdeiros não respondem a contento as determinações judiciais, 

quando, mesmo com advertências, os interessados (inventariante e 

demais herdeiros) não se interessam por dar regular andamento ao feito 

(no caso do inventariante) ou de acompanharem e tomarem a iniciativa de 

substituição do inventariante (no caso dos demais herdeiros porque são 

responsáveis por terem concordado com que certo herdeiro assumisse a 

função de inventariante, bem como por acompanharem a sua atuação nos 

autos). O mesmo seja dito, obviamente, quando ocorre mudança de 

domicílio, a ponto de não mais se encontrar as partes. Sobre a extinção do 

inventário, confira-se: “APELAÇAO CÍVEL. INVENTÁRIO, RITO DO 

ARROLAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. É dever das partes manter o 

endereço atualizado nos autos. Não encontrada a inventariante no 

endereço fornecido, para que pudesse ser intimada pessoalmente para 

dar andamento ao feito, presume-se válida a intimação, na forma do art. 

238, parágrafo único, do CPC. Caracterizado o abandono da causa, pelo 

não impulsionamento do feito, impunha-se a extinção da ação (art. 267, III, 

do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70044420412, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, Julgado em 23/12/2011). Pois bem, retornando ao 

assunto principal, é preciso que os operadores do direito, jurisdicionados 

e imprensa tenham ou criem consciência, sem hipocrisia ou falsa devoção, 

do real significado da inafastabilidade da prestação jurisdicional, para a 

pacificação dos conflitos, da importância e do papel do Poder Judiciário 

brasileiro, da indispensabilidade da advocacia à administração da Justiça 

(compromisso e seriedade com a efetiva realização da Justiça) e que a 

execução privilegia o interesse do próprio credor, o grande interessado e 

verdadeiro beneficiado. Que se brade sim, mas junto ao Congresso 

Nacional, aos ouvidos de Deputados Federais e Senadores, para que, de 

uma vez por todas, nossa legislação venha a lume, melhorada e estanque 

ao máximo, permitindo ao Poder Judiciário aplicá-la de modo a não 

amargar, pelo menos sozinho, as nódoas da lentidão e do fracasso na 

efetiva satisfação ou pacificação social dos conflitos. Perspicazes e 

eloquentes mostraram-se os seguintes trechos do discurso de posse 

como então Presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo 

brilhante Magistrado de carreira, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, Dr. Cezar Peluso: "...o juiz não representas sentimentos 

impulsivos ou transitórios..." e "...não pode a sociedade ... pedir soluções 

peregrinas que satisfaçam todas as expectativas e reconciliem todas as 

consciências... " (sic). Insta assinalar que o Poder Judiciário passa, sem 

piedade das partes ou dos causídicos (que prestam serviços de 

conotação pública recebem honorários, reembolso de custas e despesas 

processuais etc.), a ser sobrecarregado com processos que, de fato ou 

na prática, não “andam”, não recebem a devida marcha processual, 

gerando toda sorte de infortúnios a maquina judiciária e, reflexamente, aos 

jurisdicionados (insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do 

princípio da autoridade, quebra do custo-benefício etc.), sendo que no 

caso vertente ressai impositiva a extinção do presente feito. Outrossim, 

cumpre salientar que em sede de inventário, a jurisdição se limita à 

arrecadação dos bens e direitos deixados pelo autor da herança para 

posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, 

finalmente, partilha entre os herdeiros. Em outras palavras, o processo do 

inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e 

direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo 

que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de 

documentação pertinente, não possuindo o Juízo do inventário capacidade 

investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos 

entre outros atos que dependem de dilação probatória ou extensão 

temporal contínua, exercício do contraditório e ampla defesa, além da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória. Com 

efeito, a extinção do processo não prejudicará qualquer das partes, pois 

havendo a regularização da documentação pendente, a inventariança 

poderá ser manejada oportunamente, o que resguardará, inclusive, o 

interesse da Fazenda Pública que, diante das circunstâncias dos imóveis, 

não pode ser reconhecido ainda, neste momento. Na confluência desses 

argumentos, considerando a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, eis que as partes militam sob o pálio da 

Assistência Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis a espécie. 

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004783-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

ELOIZA SILVA DE SOUZA OAB - 613.570.739-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE OSVALDO MACEDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

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

VANIA OLIVEIRA MACEDO (HERDEIRO)

ALINE APARECIDA MARIANA MACEDO DA SILVA (HERDEIRO)

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA OLIVEIRA MACEDO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004783-70.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ante ao superveniente 

preenchimento dos requisitos legais, converto o presente feito de 

inventário para o rito ARROLAMENTO COMUM, nos termos do art. 664, do 

CPC. Procedam-se as devidas anotações. 2. Por corolário, deixo de 

condicionar o deslinde do presente inventário sob o rito de arrolamento 

comum à prévia comprovação do adimplemento do tributo causa mortis, 

todavia, reputo necessário condicionar a transferência dos bens à 

comprovação do respectivo pagamento ou de isenção pela via 

administrativa, determinando a intimação do fisco após a homologação da 

partilha para lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova 

disposição adotada pelo Código de Processo Civil (arts. 662, §2º e 664, 

§5º, do CPC). Destarte, não haverá às partes qualquer providência apta 

para fins de regularização da propriedade dos bens inventariados, senão 

após a efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco. Apenas 

para não passar em branco, a comprovação do recolhimento do ITCMD 

deve ocorrer previamente à efetivação da transferência dos bens 

inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). 

Ademais, in casu, leciona Angélica Arruda Alvim que ‘a fiscalização 

tributária quanto ao recolhimento do imposto de transmissão será realizada 

na esfera administrativa, nos termos do art. 662, do CPC, que se aplica 

tanto ao arrolamento sumário (art. 659, do mesmo Codex) como ao comum 

(art. 664, do r. diploma legal).’ (Comentários ao código de processo 

civil/coordenação de Angélica Arruda Alvim... [et al.]. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, pág. 788). Logo, eventual inexatidão relativa a pagamentos 

fiscais deve ser resolvida fora do arrolamento, por via administrativa, em 

sendo o caso. A propósito, ‘o Superior Tribunal de Justiça firmou a 

compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do 

reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento 

sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da 

transmissão causa mortis.’ (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). 

Na confluência destes fundamentos, relego a intervenção do Fisco 
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Estadual para momento oportuno e adequado, após a homologação da 

partilha. 3. Outrossim, considerando-se que o imóvel pertencente ao 

acervo e objeto do ajuste encontra-se alienado fiduciariamente, não tendo 

os envolvidos esclarecido o questionamento vertido no decisum de ID 

18192602 (item ‘4’) ou a existência de eventual seguro prestamista, 

intime-se a inventariante para prestar as informações necessárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, registrando-se, em caso negativo, que 

tratando-se de propriedade fiduciária, conferida à instituição credora 

Caixa Econômica Federal, a transmissão pretendida deverá limitar-se aos 

direitos provenientes do contrato de arrendamento residencial (ID 

3732960), sob pena de incorrer em prejuízos a terceiros sequer 

integrantes da actio. 4. Escoado o prazo, independentemente de 

cumprimento, tornem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002144-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GENTIL DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENILSON CESAR SANTOS (REU)

MARCOS GENTIL (REU)

JOZABETE GENTIL ALVES (REU)

NILCE ALVES DA ROCHA GENTIL (REU)

JUNIA GENTIL DE MOURA (REU)

CEDINO GENTIL (REU)

JONAS GENTIL (REU)

JOSIAS GENTIL (REU)

ABGAIL GENTIL (REU)

GESIEL GENTIL (REU)

WAGNER CESAR DOS SANTOS (REU)

ABELARDO CESAR SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1002144-79.2016.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente inventariança está adstrita aos direitos 

oriundos da ação de liquidação de sentença em tramitação perante o juízo 

da 4ª Vara Cível desta Comarca, sob nº. 1001337-25.2017.8.11.0003, no 

valor correspondente a R$ 85.758,00 (oitenta e cinco mil setecentos e 

cinquenta e oito reais), tendo como devedora a empresa ‘Ympactus 

Comercial Ltda – Telexfree’. Com efeito, em consulta lançada na presente 

data junto ao Sistema PJe, ressai que a ação encontra-se arquivada, não 

havendo qualquer pagamento dos valores ou prenúncio da r. data, 

tratando-se, em verdade, de mera expectativa de direitos. Se não 

bastasse, a presente inventariança tramita desde 2016, sem que tenham 

sido concluídas as citações dos herdeiros Wagner, Abelardo, Jozabete e 

da meeira Nilce, remanescendo, ainda, a apresentação das certidões 

negativas de débito das três esferas em nome do falecido, bem como o 

assento de casamento do mesmo. Assim, por entender cuidar-se a 

demanda in comento de mera expectativa de direito, registro que os 

eventuais numerários a serem percebidos deverão integrar o monte 

partível somente quando efetivamente disponibilizadas nos autos da ação 

respectiva, porquanto os herdeiros podem valer-se da regra insculpida 

nos arts. 669 e 670 do CPC, acaso subsistam outros bens a inventariar ou 

ainda mediante a jurisdição graciosa do alvará judicial, a depender do 

caso. Posto isso, invocando o princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), 

abra-se vista do feito à inventariante para que esclareça quanto a 

existência de outros bens passíveis de serem inventariados, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se que tratando-se 

unicamente do patrimônio acima descrito, descabe, por ora, a 

inventariança (art. 485, IV, do CPC). Escoado o prazo, tornem-me 

conclusos. Intime-se. Rondonópolis/MT, 21 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013331-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono das partes, para fazê-las comparecerem a audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 12/08/2020 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012371-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. W. S. (REQUERIDO)

H. M. W. (REQUERIDO)

J. W. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012371-60.2018.8.11.0003. Vistos. Considerando o teor da 

Portaria Conjunta 249/2020 - TJMT, imperativa a parcial readequação da 

pauta do Juízo. Assim, redesigno audiência de MEDIAÇÃO antes aprazada 

(ID 2770211) para o dia 21 de Maio de 2020 às 14 horas, a ser realizada 

perante a Sra. Conciliadora credenciada para atuar perante este Unidade 

Judiciária. No mais, mantenho as demais deliberações vertidas no decisum 

de ID 27702100 Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 20 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004823-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. D. N. (AUTOR(A))

G. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004823-47.2019.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o teor do art. 15, I, 

da Portaria Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020, auspiciando 

intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem redesignar a audiência de instrução 

anteriormente aprazada para o dia 06 de agosto de 2020 às 14h40min, 

devendo a secretaria adotar as providências necessárias a sua efetiva 

realização. Ciência ao Parquet. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 17 de março 

de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004538-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA GAMARRA 

(INVENTARIANTE)

WILSON FRUGERI MARINHO (REQUERENTE)

DARNLEY MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR MARINHO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004538-20.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. A concessão dos benefícios 
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da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. 2. Nomeio inventariante a 

requerente WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA 

GAMARRA, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias para os 

fins legais, devendo prestar as primeiras declarações em 20 (vinte) dias, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. 3. Outrossim, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, acostar ao feito, os 

seguintes documentos: a) cópia de sua cert idão de 

nascimento/casamento, bem como do herdeiro Wilson; b) certidão negativa 

de débito estadual em nome da falecida (ou positiva com efeitos 

negativos); c) documentos comprobatórios da propriedade dos bens a 

serem transmitidos, sob pena de restar prejudicada a inventariança dos 

mesmos. No mesmo lapso, traga a representante do espólio o plano final 

de partilha, sob as advertências legais. Ainda, deverá retificar o valor 

atribuído à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é 

calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, 

Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). 4. Adotadas as 

providências, tornem-me conclusos para sentença. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 16 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

MARIA SHIRLEI DE AMORIM OAB - 551.366.801-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES LUIZ DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000294-48.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Ab initio, ante a existência 

patrimônio a ser inventariado, CONVERTO o presente feito em 

INVENTÁRIO. Nomeio inventariante a requerente Maria Sirlei de Amorim, 

facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as 

primeiras declarações em 20 (vinte) dias, dispensando-se a lavratura do 

respectivo termo. Doravante, deverá a requerente apresentar, juntamente 

com as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, os seguintes 

documentos: a) qualificação completa dos sucessores, acompanhada da 

respectiva regularização processual em favor do peticionante; b) certidão 

de nascimento ou casamento, conforme o caso, da requerente Maria Sirlei 

de Amorim e do falecido; c) documentos de identificação pessoal do 

falecido (RG e CPF); d) certidão de nascimento ou casamento, conforme o 

caso, de todos os herdeiros; e) certidão negativa de débito federal, 

estadual e municipal em nome do extinto; f) documento hábil a comprovar a 

propriedade de eventuais bens registrados em favor do autor da herança, 

em caso de existência de bens imóveis a matrícula atualizada, conforme 

preconiza o art. 1.227, do Código Civil e, na hipótese de bens imóveis os 

respectivos documentos de propriedade (p.ex. CRLV); g) certidão 

negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, em nome do extinto; e h) Guia de Informação e Apuração de 

ITCD devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com a comprovação do pagamento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo; sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, eis que documentos indispensáveis à propositura da 

presente ação. II. Por oportuno, indefiro, o levantamento prematuro dos 

valores neste momento processual, mormente em razão da aferição da 

existência de dívidas ou obrigação a ser eventualmente saldada pelo 

espólio, sem prejuízo de posterior reanálise da temática no deslinde do 

feito. III. Na hipótese, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, além 

de não existir litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá o inventariante 

optar pela conversão do presente em arrolamento sumário, máxime por 

este possuir rito mais célere que o ora eleito (CPC, art. 630 e ss.), caso em 

que, restará dispensado o atendimento ao item “h)” descrito alhures. IV. 

Sem prejuízo, invocando os princípios da Cooperação (CPC, art. 6º) e 

celeridade processual, efetivo pesquisa perante o sistema Bacenjud para 

fins de apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em 

instituição financeira em favor do extinto Alcides Luiz de Amorim – CPF 

039.311.701-44, conforme anexo. V. Por fim, no mesmo prazo, deverá 

retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). 

Frisa-se que eventual concessão dos benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita será apreciada depois da apresentação do rol de bens a serem 

inventariados. Às providências. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007742-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. A. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO a ser 

realizada em 16/06/2020 ÀS 15hs, na sala de Audiências deste Juízo, 

ficando a cargo dos advogados das referidas partes intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001266-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSE GOMES RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

JANAINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

JOAQUIM ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CLAITON JUNIOR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIAO DONIZETE RIBEIRO (REQUERENTE)

LEILIANE RIBEIRO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORMINDA GINES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001266-52.2019.8.11.0003 Vistos etc., Diante da informação registrada 

no assento de nascimento do herdeiro Jose Gomes Ribeiro Filho (ID 

24099932), intime-se o inventariante para que traga ao feito o termo de 

curatela do r. interditado, bem como promova a regularização da 

representação processual do mesmo, devidamente representado por seu 

curador, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo lapso, deverá o 

representante do espólio retificar o plano de partilha, conforme deliberado 

no ID 18058843, apresentando, ademais, a Guia de Informação e 

Apuração do ITCMD a que alude a declaração de isenção acostada no ID 

17950873, registrando-se que em caso de inércia o feito será extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Adotadas as providências, colha-se parecer 

ministerial. Após, tornem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 24 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: 1001500-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. C. (AUTOR)

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:

M. C. D. S. C. (REU)

P. C. S. D. S. (REU)

W. K. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001500-97.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o teor do art. 15, I, 

da Portaria Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020, auspiciando 
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intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem redesignar audiência anteriormente 

aprazada para o dia 12 de maio de 2020 às 15h30min, a realizar-se no 

Núcleo de Conciliação deste Juízo. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 17 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003092-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o patrono das partes FILIPE MARIANO DE SOUZA e LORAINY 

SOUZA SILVA MARIANO, para comparecer na audiência de ratificação 

redesignada para o dia 27 de MAIO de 2020 às 15h30min, a realizar-se 

perante o CEJUSC desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009772-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DANIEL DE MELO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FABIO DANIEL DE MELO (HERDEIRO)

NATALIA APARECIDA MELO (HERDEIRO)

PAULO HENRIQUE DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

 

Intimação da autora para que, no prazo legal, decline a qualificação da 

interessada NATALIA APARECIDA MELO, notadamente a filiação e o 

número do CPF, sob pena de restar prejudicado o acesso aos sistemas 

invocados no pedido de ID n. 19187381.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002848-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (AUTOR(A))

A. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT26635/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002848-53.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o teor do art. 15, I, 

da Portaria Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020, auspiciando 

intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem redesignar audiência anteriormente 

aprazada para o dia 27 de maio de 2020 às 14h30min, a realizar-se no 

Núcleo de Conciliação/Mediação deste Juízo. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009943-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JURACI LOPES OAB - 934.942.111-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AVELINO SOBRINHO OAB - 568.440.691-20 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada em 05/08/2020 ÀS 14hs, na sala de 

Audiências deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006571-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OAB - PR54181 (ADVOGADO(A))

GREGORIO KRAVCHYCHYN NUNES OAB - PR76234 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR OS patronos das partes da designação de audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 07 de outubro de 2020 às 13h30min, bem como 

para que as partes apresentarem o rol de testemunhas, na forma do art. 

357, §4º, do CPC. no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001644-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. G. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. N. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001644-76.2017.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

novel Código de Processo Civil. 3. Cite-se o devedor para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante descrito 

na inicial, referente ao período de janeiro a março de 2017, bem como as 

parcelas que se vencerem no curso da demanda até o efetivo pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de ser decretada sua prisão civil e protesto do presente 

pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 528 do 

Novo Código de Processo Civil. Às providências. Rondonópolis-MT, 30 de 

março de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001644-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. G. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. N. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001644-76.2017.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

novel Código de Processo Civil. 3. Cite-se o devedor para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante descrito 

na inicial, referente ao período de janeiro a março de 2017, bem como as 

parcelas que se vencerem no curso da demanda até o efetivo pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 
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pena de ser decretada sua prisão civil e protesto do presente 

pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 528 do 

Novo Código de Processo Civil. Às providências. Rondonópolis-MT, 30 de 

março de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002221-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS MARTINS SOARES OAB - MT0007414A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. W. L. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

 

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. 30208775, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034669-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MANOEL SANTANA (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA PIRES SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30412822, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024004-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. H. (REQUERENTE)

S. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. F. H. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29204019, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057448-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DIAS PAES OAB - AC3922 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28750737, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060401-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. X. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGEMIRO SALMERON OAB - SP62489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29580413, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009141-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR JUSTINIANO SARCO OAB - RO7957 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB - DF26671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA JURKOVICH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Embora devidamente intimada, a parte autora 

comprovou apenas o recolhimento das custas de distribuição da presente, 

estando pendente o pagamento das despesas relativas à diligência do 

oficial de justiça. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

24 de março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008122-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR CUNHA FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Embora devidamente intimada, a parte autora 

comprovou apenas o recolhimento das custas de distribuição da presente, 

estando pendente o pagamento das despesas relativas à diligência do 
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oficial de justiça. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

24 de março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009963-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Embora devidamente intimada, a parte autora 

comprovou apenas o recolhimento das custas de distribuição da presente, 

estando pendente o pagamento das despesas relativas à diligência do 

oficial de justiça. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

24 de março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005111-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MOTORISTA VIA APLICATIVOS DE RONDONOPOLIS E 

REGIAO (AMARR) (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005111-58.2020.8.11.0003. VISTO. ASSOCIAÇÃO DOS 

MOTORISTAS VIA APLICATIVO DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO (AMARR) 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, 

que representa seus associados, motoristas de transporte de 

passageiros por aplicativos. Informa que o Município de Rondonópolis, 

através do Sr, Prefeito, editou o Decreto Municipal nº 9.422, de 21 de 

março de 2020, no qual determinou a suspensão do serviço de transporte 

de passageiros por aplicativo no Município de Rondonópolis (art. 1º). 

Assevera que essa medida afetou diretamente todos os motoristas de 

aplicativos que trabalham neste Município, os quais estão impedidos de 

exercerem a atividade profissional que é considerada pelo Decreto 

Federal nº 10.2822, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, como essencial, não restando 

alternativa se não pedir socorro ao judiciário. Ressalta que o mencionado 

Decreto Federal prevê claramente que o transporte de passageiros por 

aplicativos é uma atividade essencial, cujo funcionamento deverá ser 

resguardado (art. 3º), não obstante o Município de Rondonópolis editou o 

Decreto nº 9.422/2020, suspendendo ilegalmente o transporte de 

passageiros por aplicativo. Aduz que não houve tratamento isonômico no 

mencionado decreto municipal, pois liberou o transporte de passageiros 

por táxi, mas suspendeu o transporte por aplicativo, embora ambos se 

encontrem com os mesmos direito no Decreto Federal nº 10.282/2020 (art. 

3º). Sustenta, assim, a ocorrência de lesão ao seu direito líquido e certo, 

haja vista a inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos perpetrados pelo 

impetrado. Ao final, requer a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/09, para determinar que a autoridade impetrada 

proceda à suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 9.422/2020, 

artigo 1°, que altera o art. 9° do Decreto 9.407/2020, inciso XX, a fim de 

manter a circulação do transporte de passageiros por aplicativos, 

resguardando o seu exercício e funcionamento, para que possa atender 

toda a população de Rondonópolis que optar por esse tipo de transporte, 

nos termos do art. 3º, inciso V, do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de 

março de 2020 (Id. 30585685). É o relatório. Decido. O deferimento da 

liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da 

verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A concessão 

da medida constitui faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao 

seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o deferimento da 

relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na 

hipótese de se aguardar a providência final. A impetrante pretende 

suspender os efeitos da determinação de suspensão do funcionamento 

do transporte de passageiros por aplicativos, advinda do Decreto 

Municipal nº 9.422/2020, artigo 1°, que alterou o art. 9° do Decreto 

9.407/2020 (inciso XX). O pedido comporta deferimento, conforme será 

demonstrado a seguir. Na data de 18 de março de 2020, entrou em vigor o 

Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020, publicado na edição nº 4.657, 

do Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e), que dispõe sobre ações e 

medidas para minimizar a proliferação, entre a população, do Coronavírus 

(2019- nCoV), no âmbito do Município de Rondonópolis – MT. Referido 

decreto determinou em seu artigo 9º, inciso XI, tão somente que “carros de 

aplicativos, taxi e ônibus transitem com os vidros abertos respeitando-se a 

segurança dos passageiros e que promovam a higienização das partes 

dos veículos que forem tocadas pelos passageiros”. No entanto, foi 

publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 de março de 2020, o Decreto nº 

9.422, de 21 de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua 

publicação, que alterou o art. 9º do Decreto nº 9.407, de 17 de março de 

2020, alterando, dentro outros, o inciso XX, que passou a vigorar com a 

seguinte redação: “XX - suspender o funcionamento do Transporte 

Urbano Coletivo, serviços de Moto-Táxi e transporte por aplicativos”. Além 

disso, o novo Decreto revogou o inciso XI do mencionado artigo 9º do 

Decreto nº 9.407/2020. Assim, a atividade de transporte de passageiros 

por motoristas de aplicativos foi suspensa na cidade de Rondonópolis, sob 

a justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus entre a 

população. Todavia, tal determinação de suspensão não pode ser mantida, 

pois se mostra ilegal. O Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 

2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais, é aplicável às 

pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e 

municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais, por força do seu 

artigo 2º, assim estabelece: “Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 

13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos 

serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São 

serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: I - 

assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; II - 

assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a 

vigilância, a guarda e a custódia de presos; IV - atividades de defesa 

nacional e de defesa civil; V - transporte intermunicipal, interestadual e 

internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou 

aplicativo; (...)” (grifei). Como se vê, o regulamento federal assegurou o 

exercício da atividade de transporte de passageiro por aplicativo, 

considerando-a como essencial. Portanto, resta claro que o Decreto 

Municipal atacado está em desacordo com o Decreto Federal nº 10.282, 

de 20 de março de 2020. Além do mais, não se figura igualitária a 

autorização de funcionamento regular para taxistas e, por outro lado, a 

vedação de funcionamento do transporte de passageiros por motoristas 
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de aplicativos, tendo em vista que se tratam de atividades de natureza 

semelhante, não havendo nenhum motivo legal para proibir o 

funcionamento de uma categoria em detrimento de outra, cujas atividades 

são semelhantes. Na hipótese, o perigo de dano é evidente, já que a 

manutenção da ordem de suspensão do transporte de passageiros por 

aplicativos gerará sérios prejuízos financeiros aos motoristas de 

aplicativos e, ainda, deixará a população desamparada em um momento 

extremamente delicado. É de conhecimento geral que o transporte 

oferecido por motoristas de aplicativos tem custo quase sempre inferior ao 

de taxistas, razão pela qual é escolhido como meio de transporte por boa 

parte da população. No cenário atual de contenção de despesas, dada a 

incerteza econômica que a propagação do Coronavírus tem causado em 

todos os setores, não se mostra razoável impor à população um meio de 

transporte que poderá ser mais dispendioso. O Município de Rondonópolis, 

assim como o restante do país, está passando por um momento de 

isolamento e quarentena, em que apenas serviços e atividades essenciais 

estão em funcionamento. Os serviços de transporte, neste momento, são 

inegavelmente essenciais/indispensáveis à população, considerando que 

muitos profissionais, inclusive os da área da saúde, precisam se deslocar 

até os seus locais de trabalho, bem como que muitas pessoas podem 

precisar de atendimento médico, comprar alimentos e medicamentos. Aliás, 

como já dito acima, o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 

considerou o “transporte intermunicipal, interestadual e internacional de 

passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo” como 

essencial. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, 

para suspender os efeitos do inciso XX do Decreto nº 9.407, de 17 de 

março de 2020, incluído pelo Decreto nº 9.415, de 19 de março de 2020, e 

alterado pelo Decreto nº 9.422, de 21 de março de 2020, a fim de 

assegurar o funcionamento da atividade de transporte de passageiros por 

motoristas de aplicativos, desde que respeitadas as orientações de 

prevenção, tais como: disponibilização de álcool em gel para passageiros, 

não transportar passageiros no banco dianteiro, transitar com vidro 

abertos e promover a higienização das partes do veículo que forem 

tocadas pelos passageiros. Em razão da urgência, servirá a presente 

decisão como mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até 

o deslinde da presente demanda. Encaminhe-se cópia da presente 

decisão ao 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis/MT. Notifique-se 

a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as 

informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se 

ciência do feito ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de 

Justiça Plantonista. Rondonópolis, segunda-feira, 23 de março de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004952-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHO VALDEMAR SARTORI (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 . 

1004952-23.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.657,01 ESPÉCIE: [ISS/ 

Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA 

AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: Nome: 

PEDRINHO VALDEMAR SARTORI Endereço: lugar incerto e ão sabido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PEDRINHO VALDEMAR 

SARTORI, 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. 16, III, da L.E.F.) VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ R$ 3.657,01 ( três mil seiscentos e cinquenta e sete 

reais, e um centavo) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005133-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

L R M DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

SIQUEIRA E MATTIONI LTDA (REQUERENTE)

POSTO SHOPING COMER DE COMBUST DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N°: 1005133-19.2020.8.11.0003 VISTO. REDE DE POSTOS 

SHOPPING – POSTO SHOPPING I, POSTO SHOPPING II, POSTO SHOPPING 

III, POSTO SHOPPING IV TROPICAL ajuizaram TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que têm como atividade principal o 

comércio varejista de combustível para veículos automotores (Posto de 

Combustível), com a vende de gasolina, etanol e óleo diesel, com 

funcionamento 24 horas por dia, e, que se encontram de acordo com a 

legislação municipal vigente, conforme consta dos Alvarás de 

Funcionamento. Alegam que, em razão da pandemia do coronavírus, o 

Município de Rondonópolis editou o Decreto Municipal Complementar nº 

9.422 de 21 de março de 2020, adotando, entre outras medidas, a fixação 

dos horários de funcionamento dos postos de gasolina, de segunda a 

sexta-feira, das 7h da manhã às 18h da tarde, excluindo-se, portanto, o 

funcionamento nos finais de semana (SÁBADO E DOMINGO), conforme 

consta do artigo 9º, inciso XXIX do referido decreto. Asseveram, ainda, 

que a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que alterou a Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, vedou expressamente a 

restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento 

de serviços públicos e atividades essenciais. Por esta razão, sustentam 

que a determinação, em caráter obrigatório, de fechamento dos postos de 

gasolinas nos finais de semana afetará diretamente o direito de ir e vir da 

população em geral, dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem e etc) que utilizam seus próprios meios de 

transporte (carros, camionetes, motos) para se locomover até as 

unidades hospitalares e assim prestarem atendimentos as pessoas que 

necessitam, impossibilitando e dificultando o essencial serviço de saúde. 

Ressaltam também que tal proibição irá afetar a segurança pública do 
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Município, pois o abastecimento das viaturas do 5º Batalhão de Polícia 

Militar de Rondonópolis e as viaturas do 3º Batalhão do Corpo de 

Bombeiros (SAMU e Carros de Combate a Incêndios) ficarão 

inviabilizados, gerando caos e transtornos na cidade. Por fim, aduzem que 

a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível) 

determinou hoje (23/03/2020) que os revendedores de combustíveis 

automotivos em todo o país deverão funcionar, NO MÍNIMO, de 2ª feira a 

sábado, das 7h às 19h, e que referida orientação foi baseada no artigo 

22, inciso 11, da Resolução ANP nº 41 , de 5 de novembro de 2013. 

Assim, requerem a concessão da tutela pretendida para determinar a 

suspensão dos efeitos do inciso XXIX, art. 9º do Decreto Municipal 

Complementar nº 9.422 de 21 de março de 2.020, no sentido de determinar 

a manutenção da prestação dos serviços de venda de combustível 

(gasolina, etanol, diesel) na rede de postos shopping no período entre as 7 

horas da manhã às 19h da noite de sábado e igual horários aos domingos, 

garantindo o abastecimento dos veículos particulares da população, 

viaturas policiais, ambulâncias e caminhões de bombeiros, evitando ainda 

as filas e aglomerações juntos aos postos na sexta-feira à tarde e 

segunda-feira pela manhã, nos termos do art. 3º, §11 da MP 926, de 20 de 

março de 2020. Os autores atribuíram à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) (Id. 30605486). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, 

que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua 

competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor de 60 

salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não 

se inclui nas exceções previstas na mencionada lei, e, ainda, o valor da 

causa desta ação (R$ 10.000,00) encontra-se dentro do limite imposto, o 

que afasta a competência deste juízo. A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 

de dezembro de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, nos seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 

1º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado 

Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas 

precatórias de sua competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar 

os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 

n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados 

Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e as cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do 

1º Juizado Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º 

Juizado Especial de Rondonópolis. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

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)

 

PROCESSO N°: 1005102-96.2020.8.11.0003 VISTO. SULINA COMÉRCIO DE 

ÓLEO LTDA ajuizou ação declaratória de atividade essencial com 

antecipação de tutela em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

aduzindo, em síntese, que atua fornecendo óleo vegetal exclusivamente 

para alimentação animal de aves, desta forma, sua atividade é essencial à 

manutenção do abastecimento no estado e no Brasil. Alega que o Decreto 

municipal nº 9.422/2020 determinou o fechamento das indústrias do 

município, tendo em vista a propagação do coronavírus (COVID-19), 

contudo, não previu a essencialidade da cadeia produtiva no qual a 

empresa se enquadra, de modo que tal decreto se mostra ilegal. Disse, 

ainda, que o Decreto presidencial nº 10.282/2020 elencou as atividades 

essenciais em seu artigo 3º, sendo que a atividade da empresa se 

enquadra no parágrafo segundo desse artigo, como fornecedora de 

insumos da cadeia produtiva. Assim, requereu, em sede de antecipação 

de tutela, a concessão de liminar para manutenção da atividade da 

empresa, tendo em vista a essencialidade da atividade. A autora atribuiu à 

causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 30602566). É o relatório. 

Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, 

consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas 

não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir 

transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta 

em discussão na demanda não se inclui nas exceções previstas na 

mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta ação (R$ 1.000,00) 

encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste 

juízo. A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro de 2019, alterou a 

Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as competências do Primeiro e do 

Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, nos seguintes 

termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 1º JUIZADO ESPECIAL 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, 

de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária 

com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados Especiais 

Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, e as 

cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete ao 1º 

Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento da demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do 1º Juizado 

Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º Juizado Especial 

de Rondonópolis. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002282-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico para os devidos fins de direito, que nesta data juntei a informação 

do perito, anexa.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005141-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. B. L. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. R. (IMPETRADO)

E. S. P. M. D. R. (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005141-93.2020.8.11.0003. VISTO. ADM DO BRASIL 

LTDA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de 

Araújo, aduzindo, em síntese, que é uma indústria alimentícia, responsável 

pela produção/processamento diário de 6500 toneladas de soja, 800 

toneladas de óleos vegetais (óleo de soja e de girassol) e 1000 toneladas 

de biodiesel. Informa que o Município de Rondonópolis, através do Sr. 

Prefeito, editou o Decreto Municipal nº 9.422, de 21 de março de 2020, que 

alterou o artigo 9º, do Decreto Municipal nº 9.407, de 17 de março de 

2020, determinando a suspensão do funcionamento das indústrias. 

Assevera, ainda, que o Decreto Federal nº 10.282/2020, art. 3º, inciso XII, 

prevê que as atividades de produção de gêneros alimentícios são 

essenciais para sobrevivência de todos e para contínua preservação do 

estado de bem-estar social coletivo e bem-estar animal. Alega que faz 

parte da cadeia produtiva essencial de alimentos e combustível, e que, 

mesmo em momentos de crise, possui papel fundamental e vital para a 

sociedade e abastecimento da população brasileira. E, por este motivo, 

suas operações não podem parar, já que pode acarretar o 

desabastecimento dos produtos nos supermercados. Por fim, acrescenta 

que antes da publicação do referido Decreto Municipal, já estava adotando 

todas as medidas para fins de atendimento à prevenção e combate ao 

Coronavírus e cuidados com seus funcionários. Ao final, requer a 

concessão de liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, 

para assegurar o direito da impetrante de continuar com suas atividades 

industriais no Município de Rondonópolis/MT, independentemente da 

vigência dos Decretos Municipais nº 9.422/2020 e nº 9.407/2020 (Id. 

30613042). É o relatório. Decido. O deferimento da liminar em sede de 

mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/09, está condicionado à demonstração da verossimilhança das 

alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). A concessão da medida constitui 

faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio 

e livre convencimento, dependendo o deferimento da relevância do 

fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na hipótese de 

se aguardar a providência final. A impetrante pretende suspender os 

efeitos da determinação de suspensão do funcionamento de indústria, 

advinda do Decreto Municipal nº 9.422/2020, que alterou o art. 9° do 

Decreto 9.407/2020 (inciso XXV), sob o argumento de que atua na 

produção de gêneros alimentícios, que são essenciais para sobrevivência 

de todos e para contínua preservação do estado de bem-estar social 

coletivo e bem-estar animal. O pedido comporta deferimento, conforme 

será demonstrado a seguir. Na data de 18 de março de 2020, entrou em 

vigor o Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre 

ações e medidas para minimizar a proliferação, entre a população, do 

Coronavírus (2019- nCoV), no âmbito do Município de Rondonópolis – MT. 

Referido decreto determinou em seu artigo 9º, inúmeras medidas de 

caráter obrigatório. Em 21 de março de 2020, foi publicado o Decreto 

Municipal nº 9.422, de 21 de março de 2020, que alterou o art. 9º do 

Decreto nº 9.407, acrescentando, dentro outros, o inciso XXV. In verbis: 

“XXV - suspender o funcionamento das indústrias”. Assim, o 

funcionamento das indústrias foi suspenso na cidade de Rondonópolis, 

sob a justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus entre a 

população. Todavia, tal determinação de suspensão não pode ser mantida, 

pois se mostra ilegal. Isso porque, o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 

março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, é 

aplicável às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, 

distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais, por força 

do seu artigo 2º. O referido decreto também considerou a produção, 

distribuição e comercialização de alimentos como essencial. Vejamos: 

“Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão 

resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 

atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e 

atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 

que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população, tais como: XII - produção, distribuição, 

comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 

comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas” 

(...)” (grifei). Como se vê, o regulamento federal assegurou como atividade 

essencial, a produção, distribuição, comercialização e entrega de 

produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Assim, a empresa 

impetrante se inclui como atividade essencial, já que atua na produção de 

gêneros alimentícios, a saber: soja, óleos vegetais (óleo de soja e de 

girassol) e biodiesel. Portanto, resta claro que o Decreto Municipal atacado 

está em desacordo com o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 

2020. Na hipótese, o perigo de dano é evidente, já que a manutenção da 

ordem de suspensão do funcionamento de indústria voltada a produção de 

alimentos gerará sérios prejuízos ao abastecimento, ocasionando o 

desabastecimento dos produtos nos supermercados. A produção de 

alimentos é inegavelmente essencial/indispensável à população, uma vez 

que sua ausência coloca em perigo a sobrevivência da coletividade. 

Dessa forma, impõe-se o deferimento da medida almejada. Com essas 

considerações e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, 

CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para assegurar o direito da 

impetrante de continuar com suas atividades industriais no Município de 

Rondonópolis/MT, devendo, para tanto, ser adotadas todas as cautelas 

para redução da transmissibilidade da covid-19, nos termos do § 7º, do 

artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. Em razão 

da urgência, servirá a presente decisão como mandado para cessação 

dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente demanda. 

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) 

dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I). Dê-se ciência do feito ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito. Cumpridas todas as deliberações, prestadas 

ou não informações, manifeste o representante do Ministério Público, no 

prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei). Após, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Rondonópolis, terça-feira, 24 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012365-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012365-19.2019.8.11.0003. AUTOR(A): LUZIA SOARES OLIVEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Dê ciência a parte 

autora da manifestação do perito, já que a perícia seria realizada amanhã. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003895-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 101/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 23 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1003895-04.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 29.124,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ERALDO MENDES DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: INSS, ESTADO DE MATO GROSSO 

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 
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de nº 1003895-04.2016.8.11.0003(PJE), que tem como parte AUTORA: 

ERALDO MENDES DA SILVA 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 ERALDO MENDES DA SILVA, 

brasileiro, casado, motorista, portador da Cédula de Identidade/RG sob o 

nº 204263 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 162.081.291-68, 

residente e domiciliado na Rua dos Estudantes, 1291, Vila Florisbela, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78714-281, bem como, referente aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em favor da advogada 

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI – CPF 277.859.258-01que 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 

ERALDO MENDES DA SILVA R$ 12.987,33 R$ 0,00 0 20,81 % R$ 2.702,15 

R$ 10.285,18 TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS R$ 1.298,72 R$ 0,00 0 0,00% R$ 0,00 R$ 1.298,72 

Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, 

constantes no artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a sentença 

condenatória de id. nº 10295732 e o acórdão (não houve recurso); II - 

sentença homologatória do valor devido de id. nº 16808337; III- certidão de 

trânsito em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento de fls. id. 

nº 11422245, como dos embargos à execução, se houver: (não houve 

embargos); IV- certidão de intimação da Fazenda Pública para opor 

embargos de id. nº 13174849; V- certidão de decurso de prazo legal para 

oposição de embargos à execução de id. nº 15018783, 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 3243524; 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001056-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 105/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 23 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1001056-69.2017.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 25.606,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, 

M O V I M E N T O S  R E P E T I T I V O S / T E N O S S I N O V I T E / L E R / D O R T , 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: LOURIVALDO XAVIER 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 

1001056-69.2017.8.11.0003 (PJE), que tem como parte AUTORA: 

LOURIVALDO XAVIER 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 

ao PRINCIPAL em favor da parte autora LOURIVALDO XAVIER DOS 

SANTOS, brasileiro, união estável, motorista, portador do CPF/MF n. 

871.160.731- 91 e RG n. 1258999-3 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua 

Três, 613, Jardim Carlos Bezerra, Rondonópolis – MT, CEP 78717-450,, 

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 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. R$ 

2.541,69 R$ 0,00 0 1,88 % R$ 47,83 R$ 2.493,86 CREDOR VALOR BRUTO 

PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO LOURIVALDO XAVIER DOS 

SANTOS R$ 37.032,74 R$ 0,00 0 00,00 % R$ 0,00 R$ 37.032,74 JÚLIO 

ALMEIDA DE SOUZA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS R$ 2.541,69 R$ 0,00 

0 1,88 % R$ 47,83 R$ 2.493,86 Escoltam esta solicitação as cópias dos 

seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de id. nº 10127891 e 

10685728 e o acórdão (não houve recurso); II - sentença homologatória 

do valor devido de id. nº 15593285; III- certidão de trânsito em julgado, 

tanto da fase do processo de conhecimento de fls. id. nº 11120387, como 

dos embargos à execução, se houver: (não houve embargos); IV- 

certidão de intimação da Fazenda Pública para opor embargos de id. nº 

14662330; V- certidão de decurso de prazo legal para oposição de 

embargos à execução de id. nº 15019383, ou cópia da decisão nestes 

proferida: (não houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de débito 

atualizada com as devidas deduções de id. nº 30065699; VII- procuração 

com poderes expressos de id. nº 4898434 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005179-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (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 107/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 23 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1005179-47.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 18.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MAISA GOMES 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 1005179-47.2016.8.11.0003(PJE); Valor 

causa: R$ 53.690,00; Tipo: (PJE), que tem como parte AUTORA: : MAISA 

GOMES 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 MAISA GOMES, brasileira, casada, profissão de cozinheira, 

portador do CPF de n° 353.576.811-04 e do RG sob n° 484.463 SSP/MT, 

residente e domiciliado à Av. “C” n. 1942, Bairro: Jardim Maracanã, CEP 

78700-000,Telefone:(66)9955-8997, Rondonópolis-MT , bem como, 

referente aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em favor 

da 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 
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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 MAISA 

GOMES R$ 14.936,16 R$ 0,00 0 21,68 % R$ 3.238,08 R$ 11.698,08 JÚLIO 

ALMEIDA DE SOUZA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS R$ 832,60 R$ 0,00 0 

0,00 % R$ 0,00 R$ 832,60 Escoltam esta solicitação as cópias dos 

seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de id. nº 10302238 e o 

acórdão (não houve recurso); II - sentença homologatória do valor devido 

de id. nº 15497627; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do 

processo de conhecimento de fls. id. nº 11422499, como dos embargos à 

execução, se houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos de id. nº 14778273; V- certidão de 

decurso de prazo legal para oposição de embargos à execução de id. nº 

14978500(IMPUGNAÇÃO), ou cópia da decisão nestes proferida: (não 

houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de débito atualizada com as 

devidas deduções de id. nº 30061788; VII- procuração com poderes 

expressos de id. nº 4330597; 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: 1008893-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE MARCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 111/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 23 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1008893-44.2018.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 75.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Direito de Imagem]; Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): LINDOMAR JOSE MARCIANO Parte 

Ré: REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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 

1008893-44.2018.8.11.0003 (pje), que tem como parte AUTORA: 

LINDOMAR JOSE MARCIANO, parte REQUERIDA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSS, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir descritos 

da obrigação de pequeno valor (RPV) referente ao PRINCINPAL em favor 

da parte autora LINDOMAR JOSÉ MARCIANO, brasileiro, casado, 

autônomo, portador do RG nº 5.002.620-5, inscrito no CPF nº 

917.135.529-49, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, nº 1.636, 

apto 803B, Edifício Classic, Vila José Luiz, CEP 78.700-070, nesta cidade e 

comarca de Rondonópolis/MT , bem como , referente aos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em favor do advogado - ALMIR 

MARCELO GIMENEZ GONÇALVES, CPF nº 830.494.361-15 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 CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA IRRF VALOR LÍQUIDO 

LINDOMAR JOSE MARCIANO R$ 5.415,38 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 

5.415,38 ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS R$ 8.291,36 R$ 0,00 17,01 % R$ 1.410,76 R$ 6.880,60 

Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, 

constantes no artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a sentença 

condenatória de ID. 18973553 e o acórdão( não houve) II - sentença 

homologatória do valor devido de ID. N. 24949421; III- certidão de trânsito 

em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento de ID. N. 

22447586, como dos embargos à execução, se houver: (não houve 

embargos); IV- certidão de intimação da Fazenda Pública para opor 

embargos de ID. 22613547; V- certidão de decurso de prazo legal para 

oposição de embargos à execução de ID. 23100101, ou cópia da decisão 

nestes proferida: (não houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de 

débito atualizada com as devidas deduções de ID. 30081198; VII- 

procuração com poderes expressos de id. N. 15754348; Atenciosamente 

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001131-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 106/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 23 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1001131-11.2017.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 53.690,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ESTADO DE MATO GROSSO 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 

1001131-11.2017.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 53.690,00; Tipo: (PJE), 

que tem como parte AUTORA: JOSE DA SILVA 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 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS em favor do advogado Dr. NILSON NOVAES PORTO, CPF 

468.916.929-20; 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 

NILSON NOVAES PORTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS R$ 7.553,1 R$ 

0,00 0 15,99 % R$ 1.207,74 R$ 6.345,38 Escoltam esta solicitação as 

cópias dos seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de id. nº 10404060 e o 

acórdão (não houve recurso); II - sentença homologatória do valor devido 

de id. nº 14642817; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do 

processo de conhecimento de fls. id. nº 11998422, como dos embargos à 

execução, se houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos de id. nº 13175526; V- certidão de 

decurso de prazo legal para oposição de embargos à execução de id. nº 

14366301, ou cópia da decisão nestes proferida: (não houve embargos). 

VI- o cálculo de liquidação de débito atualizada com as devidas deduções 

de id. nº 12864835 e 30062928; VII- procuração com poderes expressos 

de id. nº 4923690 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005404-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 109/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 23 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1005404-67.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 81.468,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA]; Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NILTON 

GOMES LIMA Parte Ré: REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

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 1005404-67.2016.8.11.0003 (PJE); Valor causa: R$ 53.690,00; Tipo: 

(PJE), que tem como parte AUTORA: NILTON GOMES LIMA,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 

NILTON GOMES LIMA, brasileiro, casado, motorista, portador da Cédula de 

Identidade n. 2429410-1 SSP-MT, inscrito no CPF sob n. 004.615.428-03, 

representado pela INVENTARIANTE MARLENE CHAGAS LIMA, brasileira, 

viúva, portadora da Cédula de Identidade RG 109354 SSP/MT, inscrita no 

CPF sob n. 615.708.691-20, bem como, referente aos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em favor da Advogada VIVIANI 

MANTOVANI CARRENHO BERTONI, CPF 007.253.599-78; 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 

MARLENE CHAGAS LIMA R$ 14.304,25 R$ 0,00 0 21,42 % R$ 3.064,30 R$ 

11.239,95 VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS R$ 2.771,47 R$ 0,00 0 0,00 % R$ 0,00 R$ 2.771,47 

Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, 

constantes no artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a sentença 

condenatória de id. nº 10360611 e o acórdão (não houve recurso); II - 

sentença homologatória do valor devido de id. nº 19323111; III- certidão de 

trânsito em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento de fls. id. 

nº 12114145, como dos embargos à execução, se houver: (não houve 

embargos); IV- certidão de intimação da Fazenda Pública para opor 

embargos de id. nº 16293664; V- certidão de decurso de prazo legal para 

oposição de embargos à execução de id. nº 17816611, ou cópia da 

decisão nestes proferida: (não houve embargos). VI- o cálculo de 

liquidação de débito atualizada com as devidas deduções de id. nº 

30059448; VII- procuração com poderes expressos de id. nº 4370366 e 

19513781; 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007729-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007729-44.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME VISTO Intime-se o 

executado para manifestar-se sobre a última petição apresentado pelo 

exequente, em 15 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 24 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006690-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTER MARTINS DOS SANTOS ALVES (REU)

MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de obrigação de fazer com reparação civil 

de danos movida por Doraci Marques da Silvaem desfavor de Marizelma 

Vasconcelos da Cunha, Município de Rondonópolis e o Estado de Mato 

Grosso. Atribuiu à causa o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). 

Decido. Consoante disposição do art. 292, §3º, do Código de Processo 

Civil, o juiz poderá corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão. Ressalto que o valor da causa não é, como regra, definido de 

forma subjetiva, mas seguindo parâmetros objetivos elencados nas 

normas processuais, especialmente em casos semelhantes ao dos autos, 

onde se é comum a atribuição errônea do valor da causa para alteração 

da competência de julgamento do feito. Analisando os autos, verifica-se 

que o proveito econômico pretendido pela demandante corresponde em 

aproximadamente R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme 

regras dispostas no artigo 292, inciso I, §1º e 2º, do Código de Processo 

Civil, os quais assim dispõem: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” Observa-se que a autora pretende ser ressarcida 

materialmente pelos pagamentos de IPTU que equivocadamente recolheu, 

cujo valor não foi descrito, todavia, considerando se tratar de imóvel de 

programa habitacional, não se pode presumir ser tão vultuoso, sendo justo 

arbitrar tal valor para fins de definição do valor da causa em R$5.000,00 

(cinco mil reais). Ainda, pugna pela condenação dos requeridos ao 

pagamento de dano material no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Logo, acrescido este valor aos valores pugnados como danos materiais, 

temos que o valor da causa deveria corresponder a R$55.000,00 

(quarenta mil reais) e não R$200.000,00 (duzentos mil reais). Deste modo 

é inconteste que o valor da causa deve ser retificado e arbitrado de ofício 

para R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), o que determino que se 

faça desde já, consoante me autoriza o artigo 292, §3º, do Código de 

Processo Civil. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009 estabelece que nos 

foros em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da 

causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, este obterá 

competência absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 
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Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 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, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Com relação ao fato de no polo passivo 

haver litisconsortes não elencados no inciso II do artigo 5º da Lei 

12.153/09, não é, por si só, motivo para afastar a competência da aludida 

justiça especial, consoante farta jurisprudência no mesmo sentido, 

vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE ENTE PÚBLICO COM 

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DE JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. Ação cognitiva ajuizada 

perante Juízo Fazendário da Comarca da Capital. Declínio de competência 

para Juizado Especial Fazendário. Suscitação de conflito negativo de 

competência sob a alegação de que o litisconsórcio passivo com pessoa 

jurídica ou física afasta a competência do Juizado Especial. 1. Com efeito, 

os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para 

as causas cíveis até o valor de 60 salários mínimos, exceto aquelas 

previstas no art. 2.º, § 1.º, incisos I a III, da Lei n.º 12.153/09 2. 

Prevalência da Lei Federal 12.153/09 e da Lei Estadual 5.781/10, que 

estabelecem a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, sem 

fazer qualquer vedação quanto à viabilidade de litisconsórcio passivo 

entre o ente público e pessoas físicas ou jurídicas. 3. Conflito negativo de 

competência que se julga improcedente. (TJ-RJ - CC: 

00596837020178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL CARTORIO UNICO JUI 

ESP FAZENDA PUBLICA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY 

DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 11/12/2017)” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE 

AUTARQUIA E PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. 1. O conflito de competência pode ser suscitado por 

qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Inteligência do art. 

951 do CPC. 2. O fato de a ação ter sido proposta contra pessoa jurídica 

de direito público em litisconsórcio passivo com pessoas físicas não 

afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

processar e julgar a ação. Por conseguinte, imperioso o retorno dos autos 

à Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública para apreciar o Recurso 

Inominado interposto pela parte autora CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70079521589, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, 

Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - CC: 70079521589 RS, Relator: Lúcia de 

Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)” “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO E PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO MANTIDA. 1) A formação de litisconsórcio passivo entre as 

pessoas arroladas no art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009, e pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado não afasta a competência absoluta 

do Juizado Especial de Fazenda Pública, vez que ausente vedação 

expressa nesse sentido e o valor da causa se enquadra no limite legal. 2) 

Conflito julgado improcedente para fixar a competência do Juízo 

suscitante. (TJ-AP - CC: 00010091220188030000 AP, Relator: 

Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

08/08/2018, Tribunal)” Por todo o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a 

favor do 1º Juizado Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos 

para o juízo aclarado competente, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006258-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reparação Civil de Danos ingressada 

pelo Município de Rondonópolis em desfavor do Fabrício Miguel Correa, 

todos qualificados nos autos. Alega a autora que o requerido era 

Secretário Municipal, sendo que no dia 13 de dezembro de 2016, por volta 

das 16hr45min, o requerido dirigindo o veículo FORD RANGER – Placa 

QBG1779, de propriedade do autor, teria dado causa a um acidente 

automobilístico, sinistro que veio danificar o veículo do autor. Com o fim de 

comprovar a culpa na ocorrência do sinistro o autor narra que o requerido 

teria custeado o conserto do outro veículo envolvido no acidente, uma 

Toyota Hilux – Placa QBM 1212. Relata o autor que o requerido teria 

descumprido Decreto Municipal que determina o chamamento da SETRAT 

em acidentes com o Município para que realizasse perícia no local, o que 

teria sido prova para sua inocência no sinistro. Por conta de tal fato, o 

Município relata que para consertar seu veículo teria que desembolsar 

R$67.817,18 (sessenta e sete mil oitocentos e dezessete reais e dezoito 
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centavos), o que pugna a título de dano material. Regularmente citado, o 

requerido apresentou contestação (ID 16454054), afirmando que se 

encontrava no dia dos fatos em serviço pelo autor, quando então o veículo 

Hilux, em alta velocidade, teria abalroado o veículo que conduzia. Afirmou 

que não chamou a SETRAT por ter ido diretamente a UPA, tendo em vista 

que começou a sangrar após o acidente, conforme ficha de atendimento 

que carreou com sua defesa. Refutou ainda a alegação de que tenha 

custeado o conserto do veículo Hilux que tolheu com veículo que 

conduzia. Por fim, questionou o valor do conserto do veículo pertencente 

ao réu. O autor impugnou à contestação (ID 17339092), rechaçando in 

totum as alegações do requerido. Às partes foram instadas a informarem 

as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que o autor informou 

não possuir interesse em produzir novas provas (ID 24214352) e o 

requerido pugnou pela produção de prova testemunhal, a fim de 

demonstrar que não deu causa ao acidente (ID 24866537). Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Verifica-se 

que não há nenhuma preliminar, assim como não pude denotar nenhuma 

irregularidade processual, razão pela qual dou o feito por saneado. 

Quanto ao pleito de produção de prova oral, tenho que o pleito deve ser 

deferido, haja vista que o requerido pode demonstrar por meio de tal prova 

não ter dado causa ao acidente que deu causa a ação. Nos termos do 

artigo 357, do Código de Processo Civil, por não comporta julgamento 

antecipado da lide, fixo como ponto controvertido a demonstração da 

culpa do requerido no acidente, assim como a extensão do suposto dano. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de junho de 

2020, às 15h00min. Intimem-se às partes para, no prazo de 10 dias, 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, §§ 

4º e 6º, do CPC), as quais deverão comparecer independentes de 

intimação, ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000201-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL GODINHO PEREIRA OAB - GO23557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE AVIATION LTDA (IMPETRADO)

Percival Santos Muniz (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Verde Aviation LTDA em face da sentença que anulou a Dispensa de 

Licitação nº 73/2016. Afirma o embargante como razões aos embargos de 

declaração que “se exsurge com a decretação da revelia em sede de 

sentença”. Pois bem. No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja 

vista que o objetivo do embargante não é a correção de contradição, 

obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo. 

Razão pela qual REJEITO os presentes Embargos de Declaração. 

Intimem-se às partes para tomarem ciência do recurso de apelação 

interposto pelo Município de Rondonópolis, para que caso queiram, 

apresentem suas contrarrazões, bem como tomem ciência desta decisão. 

Ciência às partes. Às providências. Rondonópolis/MT, 21 de outubro de 

2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006378-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CARMED CARE RESGATE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Indefiro qualquer tipo de bloqueio de valores nestes autos, 

tendo em vista que conforme já assentado por este juízo no ID 23575341 

não foi deferido nenhum tipo de tutela neste processo, bem como não 

houve nenhuma determinação nestes autos de que a terceira interessada 

fornecesse a autora algum tipo de serviço. A terceira interessada deverá 

pugnar nos autos em que houve a determinação o bloqueio de tais verbas, 

e não em outra ação em que não há nenhuma determinação para que 

fornecesse o serviço. Observe-se que a inicial sequer foi recebida. Deste 

modo, diante o falecimento do curador da autora, reabro o prazo de 15 

(quinze) dias para a autora cumprir o determinado no ID 20934801, caso 

em que, não fazendo, o feito será extinto. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004947-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO nº 1004947-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: 

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME ADVOGADOS: RAUL 

ASTUTTI DELGADO e LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO INTIMAÇÃO dos advogados da 

parte autora, Dr. Raul Astuti Delgado, OAB/MT nº 6.682-B e, Drª Leidamar 

Candida Silva Ferrari, OAB/MT nº 9.697, para tomarem ciência da r. 

decisão de ID 30609768, bem como, para, caso queiram que esta decisão 

produza desde logo seus efeitos, manisfestarem pela desistência do 

prazo recursal: "Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória proposta por 

Empreendimentos Economize LTDA E FILIAIS em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Atribuiu à causa o valor de R$60.000,00 (sessenta mil 

reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos 

foros em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da 

causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, este obterá 

competência absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, (...) Por todo o 

exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta 

Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005182-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Indústria e Comércio de Papéis Brisa 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 que atua no ramo de fabricação de 

produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário. Afirma que em 

razão da pandemia ocasionada com o coronavírus (COVID-19), diversos 
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entes federados passaram a adotar medidas preventivas de propagação 

de tal vírus, dentre eles o fechamento de estabelecimentos comerciais e 

indústrias, mantendo-se apenas em funcionamento os serviços 

essenciais. Pontua que sua atividade econômica é de natureza essencial, 

visto que produz itens de higiene, na forma estabelecida pelo Decreto 

Federal nº 10.282/2020. 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 fabrica itens de higiene, algo ser indispensável para 

manutenção sanitária dos lares e estabelecimentos de todo o país, 

inclusive de hospitais. 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. O Decreto Federal nº 10.282/2020, o qual veio 

a regulamentar a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispôs sobre as 

medidas de enfretamento ao COVID-19, dispôs expressamente que a 

produção, distribuição, comercialização e entrega de produtos de higiene 

são consideradas atividades e serviços essenciais, vejamos: Art. 3º As 

medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 

exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais 

a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais 

aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: (...) XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, 

realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de 

produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; Nesta toada, portanto, 

devem ser considerados como atividade essencial toda aquela que 

garanta o mínimo existencial, garantindo que sejam entregues à sociedade 

alimentos, medicamentos e itens de higiene, a fim de evitar danos ainda 

mais graves que o próprio vírus causador da pandemia. É de se ressaltar 

que o próprio ato público atacado expressamente consignou a 

manutenção do funcionamento de supermercados, de modo que para 

haver produtos essenciais à venda em tais locais se faz necessário que 

se mantenha em funcionamento toda a cadeia produtiva dos itens 

essenciais a sobrevivência humana e animal. Evidentemente não há como 

produtos de higiene serem postos à venda para sociedade sem que sejam 

fabricados, de modo que a fim de manter a cadeia produtiva do ramo de 

higiene e manter abastecida 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, 

seguindo rigorosamente todos os protocolos de higiene determinados pelo 

Ministério da Saúde. Deverá a impetrante: 1) Disponibilizar em locais de 

fácil acesso a todas as pessoas que se encontrarem dentro de suas 

dependências álcool em gel 70%; 2) Instalar cartazes orientativos de 

prevenção ao COVID-19; 3) Não permitir em suas dependências a 

permanência de qualquer pessoa que venha apresentar quaisquer 

sintomas do COVID-19 ou daqueles que se enquadrem nos grupos de 

riscos; 4) Utilizar meio cientifico para verificação da temperatura daqueles 

que vierem a entrar e sair de suas instalações, não permitindo a entrada 

daqueles que se recusarem se submeter a tal medida; 5) Manter em suas 

dependências apenas aquelas pessoas que forem essenciais para a 

produção dos itens de higiene, fazendo forte fiscalização quanto a 

presença desnecessária de pessoas em suas dependências; e, 6) 

Priorizar, quando puder, medidas alternativas de trabalho, como o 

teletrabalho; Tais medidas de segurança deverão ser adotadas enquanto 

ainda estiver em vigência do ato público atacado. Ante o exposto, 

satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, conforme assentado acima, autorizando que a 

empresa impetrante exerça sua atividade empresarial. 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$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), sem prejuízo de revogação da medida liminar. 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 determinadas nesta 

decisão, 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005205-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Adubos Araguaia Indústria e Comércio 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 que atua no ramo de fabricação e 

comercialização de adubos e fertilizantes, corretivos e defensivos 

agrícolas, medicamentos veterinários e demais insumos para o trato 

cultural da produção de alimentos e cuidados animais. Afirma que a 

impetrante comercializa produtos essenciais à cadeia alimentícia da 

população, pois os adubos seriam o conjunto de nutrientes necessários 
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às lavouras que vão alimentar a população. 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 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 garante o plantio eficaz da agricultura, a 

qual sem os seus produtos podem vir a ter perdas inimagináveis, 

desabastecendo a população de alimentos, estando, portanto, dentro da 

cadeia produtiva da indústria tida como essencial. Aduz que sua atividade 

econômica é de natureza essencial, visto que produz itens que visam a 

prevenção, controle e erradicação de pragas de vegetais e de doenças 

de animais, assim como alimento para animais que vivem em cativeiro, na 

forma estabelecida pelo Decreto Federal nº 10.282/2020. 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, eis que fabrica e comercializa produtos que garantem a 

efetividade da agricultura, a qual por sua vez abastece as prateleiras dos 

supermercados com comidas e itens essenciais, como por exemplo álcool 

em gel. Não obstante a isto, a atividade econômica da impetrante, dentro 

de uma cadeia produtiva, assegura a alimentação de animais que vivem 

em confinamentos. 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. O Decreto Federal nº 10.282/2020, o qual veio a 

regulamentar a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispôs sobre as medidas 

de enfretamento ao COVID-19, dispôs expressamente que a produção, 

distribuição, comercialização e entrega de produtos de higiene são 

consideradas atividades e serviços essenciais, vejamos: “Art. 3º As 

medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 

exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais 

a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais 

aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: (...) XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, 

realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de 

produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; XVI - prevenção, 

controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

XXXI - cuidados com animais em cativeiro; § 2º Também são consideradas 

essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos 

insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 

funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.” Nesta 

toada, portanto, devem ser considerados como atividade essencial toda 

aquela que garanta o mínimo existencial, garantindo que sejam entregues à 

sociedade alimentos, medicamentos e itens de higiene, para tanto, se faz 

imprescindível a atuação da impetrante assegurando a eficácia da 

agricultura, a fim de evitar danos ainda mais graves que o próprio vírus 

causador da pandemia. É de se ressaltar que o próprio ato público 

atacado expressamente consignou a manutenção do funcionamento de 

supermercados, de modo que para haver produtos essenciais à venda em 

tais locais se faz necessário que se mantenha em funcionamento toda a 

cadeia produtiva dos itens essenciais a sobrevivência humana e animal. 

Evidentemente não há como alimentos serem postos à venda para 

sociedade sem que sejam fabricados, de modo que a fim de manter a 

cadeia produtiva do ramo de alimentação humana e animal e manter 

abastecida toda a sociedade, não só a rondonopolitana, mas também 

aquelas que sejam atendidas pelas clientes da impetrante, a liminar 

perquirida deve ser parcialmente concedida. Em tempos de crise, como a 

enfrentada pela população mundial, todos devem de alguma forma 

contribuir para erradicação do vírus que amedronta bilhões de pessoas 

em todo o mundo. No caso da impetrante, esta requer autorização para 

funcionamento tanto de suas unidades fabris como de sua loja. Ocorre 

que, não obstante a importância da atividade empresarial da impetrante 

destacada anteriormente, as unidades da impetrante deverão funcionar de 

portas fechadas ao público em geral, de modo que sua unidade comercial 

não poderá atender presencialmente seus clientes, devendo neste tempo 

de crise atende-los por telefone ou outro meio tecnológico que julgar 

conveniente, ficando permitida tão somente a retirada de seus produtos de 

suas unidades, a fim de evitar aglomeração de pessoas. 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, seguindo rigorosamente todos os protocolos de higiene 

determinados pelo Ministério da Saúde. Ainda, deverá a impetrante: 1) 

Disponibilizar em locais de fácil acesso a todas as pessoas que se 

encontrarem dentro de suas dependências álcool em gel 70%; 2) Instalar 

cartazes orientativos de prevenção ao COVID-19; 3) Não permitir em suas 

dependências a permanência de qualquer pessoa que venha apresentar 

quaisquer sintomas do COVID-19 ou daqueles que se enquadrem nos 

grupos de riscos; 4) Utilizar meio cientifico para verificação da 

temperatura daqueles que vierem a entrar e sair de suas instalações, não 

permitindo a entrada daqueles que se recusarem se submeter a tal 

medida; 5) Deverá também manter em suas dependências apenas aquelas 

pessoas que forem essenciais para a fabricação de seus produtos, assim 

como sua comercialização, fazendo forte fiscalização quanto a presença 

desnecessária de pessoas em suas dependências; e, 6) Priorize, quando 

puder, medidas alternativas de trabalho, como o teletrabalho; Tais medidas 

de segurança deverão ser adotadas enquanto ainda estiver em vigência o 

ato público atacado. 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, de portas fechadas ao público em geral, 

conforme assentado anteriormente. Fica a impetrante ainda obrigada a 

comprovar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a adoção das medidas 

de segurança descritas acima. 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$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de 

revogação da medida liminar. 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 
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que fiscalize periodicamente a impetrante, averiguando a adoção das 

medidas de segurança determinadas nesta decisão, 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005209-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA OAB - MS7830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por COFCO INTERNATIONAL GRAINS 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 das maiores companhias agrícolas e de alimentos do 

mundo, atuando tanto na produção de alimentos como de combustíveis, 

itens tidos como essenciais à população. 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 de estabelecimentos comerciais e 

indústrias, mantendo-se apenas em funcionamento os serviços 

essenciais. Pontua que caso fique impossibilitada de exercer suas 

atividades poderá ocorrer perdas inimagináveis, desabastecendo a 

população de alimentos e combustível. 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, a qual por sua vez abastece as prateleiras dos 

supermercados com comidas e itens essenciais. Ainda, produz cerca de 

5% de todo o biocombustível do Brasil somente em sua unidade em 

Rondonópolis. 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. O Decreto Federal nº 10.282/2020, o qual veio a 

regulamentar a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispôs sobre as medidas 

de enfretamento ao COVID-19, dispôs expressamente que a produção, 

distribuição, comercialização e entrega de produtos alimentícios, 

combustíveis e derivados são consideradas atividades e serviços 

essenciais, vejamos: “Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 

2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços 

públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços 

públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 

que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população, tais como: (...) XII - produção, distribuição, 

comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 

comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

XXVII - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e 

derivados; § 2º Também são consideradas essenciais as atividades 

acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a 

cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços 

públicos e das atividades essenciais.” Nesta toada, portanto, devem ser 

considerados como atividade essencial toda aquela que garanta o mínimo 

existencial, garantindo que sejam entregues à sociedade alimentos, 

medicamentos, itens de higiene e combustíveis, para tanto, se faz 

imprescindível a atuação da impetrante assegurando a produção de 

alimentos e combustível, a fim de evitar danos ainda mais graves que o 

próprio vírus causador da pandemia. É de se ressaltar que o próprio ato 

público atacado expressamente consignou a manutenção do 

funcionamento de supermercados e postos de combustíveis, de modo que 

para haver produtos essenciais à venda em tais locais se faz necessário 

que se mantenha em funcionamento toda a cadeia produtiva dos itens 

essenciais a sobrevivência humana. Evidentemente não há como 

alimentos e combustível serem postos à venda para sociedade sem que 

sejam fabricados, de modo que para manter abastecida toda a sociedade, 

não só a rondonopolitana, mas também aquelas que sejam atendidas pelas 

clientes da impetrante, a liminar perquirida deve ser parcialmente 

concedida. Em tempos de crise, como a enfrentada pela população 

mundial, todos devem de alguma forma contribuir para erradicação do 

vírus que amedronta bilhões de pessoas em todo o mundo. Ocorre que, 

não obstante a importância da atividade empresarial da impetrante 

destacada anteriormente, as unidades da impetrante deverão funcionar de 

portas fechadas ao público em geral, de modo que suas unidades 

comerciais não poderão atender presencialmente seus clientes, devendo 

neste tempo de crise atende-los por telefone ou outro meio tecnológico 

que julgar conveniente, ficando permitida tão somente a retirada de seus 

produtos de suas unidades, a fim de evitar aglomeração de pessoas. 

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, seguindo rigorosamente todos os 

protocolos de higiene determinados pelo Ministério da Saúde. Ainda, 

deverá a impetrante: 1) Disponibilizar em locais de fácil acesso a todas as 

pessoas que se encontrarem dentro de suas dependências álcool em gel 

70%; 2) Instalar cartazes orientativos de prevenção ao COVID-19; 3) Não 

permitir em suas dependências a permanência de qualquer pessoa que 

venha apresentar quaisquer sintomas do COVID-19 ou daqueles que se 

enquadrem nos grupos de riscos; 4) Utilizar meio cientifico para 

verificação da temperatura daqueles que vierem a entrar e sair de suas 

instalações, não permitindo a entrada daqueles que se recusarem se 

submeter a tal medida; 5) Deverá também manter em suas dependências 

apenas aquelas pessoas que forem essenciais no desenvolvimento de 

sua atividade, assim como sua comercialização, fazendo forte 

fiscalização quanto a presença desnecessária de pessoas em suas 

dependências; e, 6) Priorize, quando puder, medidas alternativas de 

trabalho, como o teletrabalho; Tais medidas de segurança deverão ser 

adotadas enquanto ainda estiver em vigência o ato público atacado. Ante 

o exposto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO 
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PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, conforme 

assentado acima, autorizando que a empresa impetrante exerça sua 

atividade empresarial, de portas fechadas ao público em geral, conforme 

assentado anteriormente. Fica a impetrante ainda obrigada a comprovar no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas a adoção das medidas de segurança 

descritas acima. 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$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo de revogação da 

medida liminar. 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 determinadas nesta decisão, 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.: 696775 Nr: 9111-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

lopes - OAB:15.616, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.540

 .I – INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado Vagner da 

Silva.II – Certifique-se quanto a apresentação das razões recursais pela 

defesa do réu Vagner. III – Havendo sido apresentada as devidas razões, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar 

as suas contrarrazões.IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao 

juízo de retratação.V – Intimem-se as partes acerca desta decisão.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628753 Nr: 1367-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT

 (...)ao Juiz de primeiro grau a aplicação de semelhante política criminal? 

Afinal, sentença nula é ato inexistente, portanto sem pena caracterizada. 

Verificando-se que o réu, se fosse condenado, a pena jamais chegaria ao 

máximo e constando-se que transcorreu o prazo prescricional, decreta-se 

corretamente a prescrição”. (TACRIM-SP Re.824.727.4)3 . 

Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente 

ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

EDUARDO RIBEIRO COIMBRA, conforme inteligência do artigo 107, IV e art. 

109, VI, todos do Código Penal Brasileiro.Proceda-se à restituição da 

fiança recolhida (comprovante de fls. 35) na sua integralidade. Intime-se o 

sentenciado para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, seus dados 

bancários. A seguir, expeça-se alvará de liberação do valor objeto do 

depósito judicial. Inerte o réu, declaro o perdimento do valor em favor do 

Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 704668 Nr: 1700-35.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1700-35.2020.811.0064 – Cód. 704668Vistos.Trata-se de 

inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão 

das investigações, oferta denúncia em desfavor de ALEXANDRE DA 

SILVA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, do 

Código Penal, ocorrido em 11.02.2020.É o necessário. Fundamento e 

decido. Para fins de recebimento de denúncia, a peça acusatória inicial 

deve ostentar todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de 

Processo Penal (...) RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando 

o (s) acusado (s) ALEXANDRE DA SILVA como incurso (s) no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP; logo, 

havendo nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (s) 

acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 704335 Nr: 1456-09.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTSM, VHRDS, WMDSS, LODS, MVRDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT, JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Autos nº 1456-09.2020.811.0064 – Cód. 704335

Vistos.

 Inobstante as considerações tecidas pelo requerente em seu pedido de 

restituição de valor às fls. 128/129, bem como parecer ministerial de fl. 

162, postergo a análise do requerimento para após manifestação nos 

autos da parte contrária, no caso, o acusado LUIZ OTÁVIO DE SOUZA, o 

qual foi detido em posse do valor que se pretende a restituição.

Intime-se.
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Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665878 Nr: 14085-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI BRAGA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O-MT

 Autos nº 14085-20.2017.811.0064 – Cód. 665878

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos (a) acusado (a) NOEMI 

BRAGA DE REZENDE, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03.08.2020, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do (a) réu (ré) aos autos com 

a devida apresentação de sua defesa, revogo a determinação de 

expedição de ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN, contudo, caso o órgão 

já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando à 

baixa da restrição no cadastro de NOEMI BRAGA DE REZENDE.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696982 Nr: 9279-68.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948-B/MT

 Autos nº 9279-68.2019.811.0064 – Cód. 696982

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a) acusado (a) ODELIR 

ANTONIO BALBINOTTI, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10.08.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do (a) réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado na manifestação retro, para tanto, revogo a determinação de 

expedição de ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN, contudo, caso o órgão 

já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando à 

baixa da restrição no cadastro de ODELIR ANTONIO BALBINOTTI.

Por fim, constato que o acusado não faz jus ao benefício da suspensão 

condicional do processo, tendo em vista que o mesmo atualmente 

responde a outras ações penais, conforme demonstra a folha de 

antecedentes criminais (anexo).

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 701317 Nr: 12363-77.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LIMA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 12363-77.2019.811.0064 – Cód. 701317

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a) acusado (a) MARCIO 

LIMA DE SOUSA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10.08.2020, às 14h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Por fim, constato que o acusado não faz jus ao benefício da suspensão 

condicional do processo, tendo em vista que o mesmo atualmente 

responde a outra ação penal (697200) em trâmite neste juízo, conforme 

demonstra a folha de antecedentes criminais anexo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010904-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR T DIAS IMOVEIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013056-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO TEODORO (EXECUTADO)

 

INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA ID 29394660.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012304-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NEVES DA SILVA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8012304-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

NEVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. É importante frisar 

que não foi proferida sentença de mérito nos presentes autos. Referido 

processo tramitava no Juizado Especial Cível e apenas foi declinada sua 

competência para o juízo comum, pois necessita de produção de prova 

pericial, nos termos da r. decisão de p. 01/03, Id. 2999180. Nesse passo, 

pronuncie-se a parte autora, em 05 dias, se aceita os valores depositados 

nos autos, consoante guia judicial de p. 01, Id. 12863545, como uma 

espécie de acordo entre as partes, já que pediu o levantamento 

respectivo, o que ensejará a sua consequente homologação e a extinção 

da obrigação pelo pagamento. Sem prejuízo, também se intime a parte 

autora para, querendo, no mesmo lapso acima assinalado, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição e consequente julgamento do feito sem resolução de 

mérito, conforme já determinado pela r. decisão de p. 01, Id. 9521488, ou 

pugnar pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Se 

não aceitos os valores pela parte autora, intime-se a requerida, para em 

05 dias, apresentar dados bancários, a fim de proceder ao levantamento 

da quantia depositada equivocadamente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 15 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013429-28.2019.8.11.0015

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:

LUCIMARA CRISPIM BRITO (REQUERIDO)

 

INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA SRA. 

OFICIALA DE JUSTIÇA ID 28973762.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014385-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR.OFICIAL 

DE JUSTIÇA ID 29121186.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007529-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BALDUINO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000400-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELONI TEREZINHA DE LIMA (DEPRECADO)

 

Intime-se a advogada da parte autora para que, no prazo legal, proceda o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento da 

missiva, sob pena de devolução à Comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015440-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADELSON BARROS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 29493713.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY HIAGO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIETA SEIXAS FRANCIA OAB - MG24628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RIBEIRO CARVALHO (REQUERIDO)

BEATRIZ PIRES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL,MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA ID 29750184.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002151-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA 

COSTA PROCESSO n. 1002151-98.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

110.582,75 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

AZALÉIAS, 1485, - DE 1401/1402 A 1600/1601, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-198 POLO PASSIVO: Nome: MB ENGENHARIA 

SPE 039 S/A Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, 

EDIFICIO MARUANA, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ativo dos termos da r. 

sentença, a seguir descrita, 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: "Vistos etc. Ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de danos morais aviada por José Carlos 

dos Santos em face de MB Engenharia SPE 039 S/A, ambos qualificados. 

Determinada a intimação do autor no ID n° 4930175, para comprovar a 

hipossuficiência alegada, devidamente intimado, conforme certidão de ID 

nº 7400148, quedou-se inerte. Posteriormente, adveio a notícia do 

falecimento do patrono da causa, sendo-lhe facultada a constituição de 

um novo advogado, bem como a determinação de comprovação de 

hipossuficiência ou recolhimento das custas. No entanto, tentada a 

intimação pessoal da parte autora conforme certidão de ID nº 13472564, 

restando infrutífera. É o relatório. Fundamento e decido. O requerente pelo 

despacho do ID de nº 7924576 deveria comprovar a hipossuficiência 

alegada ou proceder com o recolhimento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 dias, já cientificada do risco de extinção do 

processo se assim não fosse cumprido. O autor declinou seu endereço na 

inicial, sendo este o meio válido para encontra-lo, porém não foi localizado 

no endereço fornecido. É dever da a parte autora manter o seu endereço 

atualizado, bem como dar efetivo andamento ao feito, já que ela é a parte 

interessada na resolução da demanda. O preparo da causa é pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem 

oque não terá como prosseguir. Se a parte não se dignou a preparar a 

causa, a consequência processual é o cancelamento da distribuição e o 

consequente indeferimento da inicial a teor dos arts. 290, 330, inciso IV, 

c/c 485, incisos I e IV do CPC. Portanto o cancelamento da distribuição e a 

consequente extinção da ação é medida de rigor. Nesse sentido, o escólio 

dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código 

de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º 

edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do seguinte 

teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta medida, no 

caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o defeito, o que não 

aconteceu, sem solução de continuidade, posto que não se constituiu 

processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com destaque em 

negrito o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. 

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO 

IMPETRANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARCELADAS, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de mandado de segurança 

no qual o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido o 

parcelamento das custas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser 

comprovado no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Impetrante regularmente 

intimado para pagamento das custas, após decisão de indeferimento da 

gratuidade de justiça. No entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando 

judicial, limitando-se a requer a reconsideração do indeferimento da 

gratuidade, mais de um mês após a publicação da decisão. Ausência do 

preparo devido que enseja o cancelamento da distribuição do presente 

mandamus e sua consequente extinção, nos termos dos artigos 257 e 

267, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e deste Tribunal. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não 

recolhimento das custas processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 

557, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 

RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO 

RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2015; Isto posto, Indefiro a inicial e 

declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora a pagar custas e despesas processuais. Dado o principio 

da sucumbência, vide arts. 82 e 84 do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 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, LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA, digitei. SINOP, 24 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003662-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAN DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA FERREIRA DE ALMADA OAB - MT15817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO MATHEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

Marines Fatima Matheus (REU)

Ancleia Konecheff (REU)

 

INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DAS DEVOLUÇÕES DAS CORRESPONDÊNCIAS ID 

29936985 E 30161986.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000339-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GREISIELE GIL PEREIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 29785680.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009100-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ZANOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR FERNANDO CESA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1009100-70.2019.8.11.0015; 

Valor causa: R$ 400.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[Posse, Aquisição, Esbulho / Turbação / 

Ameaça]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação ID n. 

28579048/28579048 é tempestiva, assim intime-se a parte autora para, no 

prazo legal, querendo, apresente impugnação. SINOP, 24 de março de 

2020 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007115-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO BONFIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010671-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA ID 29613733.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002015-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DOMINGOS FARINON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FARINON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002015-96.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido formulado na petição 

sob Id. 30503935. Destarte, procedo a retificação da autuação no tocante 

ao valor da causa. 2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos 

o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos moldes do 

art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da Resolução 

n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000361-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUHAIL ISMAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000361-74.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que o autor conta, 

atualmente, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, conforme 

demonstrando no Id. 28207946, com fundamento no art. 1.048, inciso I e § 

1º, do Código de Processo Civil, concedo-lhe o benefício da prioridade de 

tramitação. 2. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, retificando o valor da 

causa, que deverá corresponder ao benefício patrimonial objetivado (art. 

292, inciso I, CPC), oportunidade em que deverá providenciar o 

recolhimento das custas remanescentes, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). 3. Outrossim, considerando que o requerente 

não reside nesta Comarca, haja vista que declarou como domicílio o 

município de Bebedouro/SP, determino sua intimação, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

comprovante de endereço em seu nome nesta urbe, ou esclareça o 

ajuizamento da ação nesta Comarca, sob pena de extinção do feito sem 
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resolução do mérito, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção legal. 

4. Decorridos os prazos acimas, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000060-30.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que os documentos 

carreados aos autos não se mostram suficientes para 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. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 3. Intime-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: 1000157-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS TIGRE EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MITAELI NAGILA CAMARGO OAB - MT25935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000157-30.2020.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao "Juizado Especial Cível" desta Comarca. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, observadas as formalidades legais. 3. 

Intime-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: 1001476-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE FREITAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001476-33.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA (EXECUTADO)

ADONIRO CAPANEMA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme 

ID.30595517.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RAMOS BORDIGNON (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO(S), o(S), advogado(S), do autor 

para que no prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme 

ID.30605802.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002203-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR BIAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002203-89.2020.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada à 1ª Vara Cível desta Comarca e se refere a processo que 

tramita perante aquele Juízo. 2. Destarte, determino a imediata 

redistribuição do feito à 1ª Vara Cível desta Comarca, observadas as 

formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001801-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. DA SILVA DALMASO - ME (REQUERIDO)

DORACI MARIANO DA SILVA DALMASO (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme decisão 

ID. 29754719, item.3.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004895-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALENCAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 132 de 341



Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004895-32.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a 

produção de prova pericial (ID. 13911790), sendo a respectiva perícia 

agendada para o dia 21.02.2019 (ID. 16711308). 2. Todavia, o laudo 

acostado aos autos se encontra em nome de terceiro estranho à lide (ID. 

21355188/21355499). 3. Destarte, converto o julgamento em diligência e, 

por conseguinte, determino a expedição de ofício a Politec/Sinop, 

solicitando o envio do laudo pericial da parte autora, com urgência. 4. Com 

o aporte do laudo, intimem-se as partes, por meio de seus advogados, 

delibero ouvir as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

477, § 1º), oportunidade em que deverão se manifestar acerca do 

interesse na produção de outras provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se 

pretendem o julgamento antecipado da lide, sob pena de preclusão. 5. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002057-48.2020.8.11.0015

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:

ERICA COSTA LIMA DE PAULA (REQUERIDO)

ADIEK SOUSA DE PAULA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme decisão 

ID. 29761495, item.1, verifica-se ao ID.30136043/30135137, que só veio o 

valor das custas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TAVARES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme 

ID.30601828.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003074-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme 

ID.30414952-item.2.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005295-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLF COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

PEDRO SERGIO ROSA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme item 1. do despacho ID 25638959.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008795-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 5. da decisão ID 25629403.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011629-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

IBRAHIN CARDOSO OAB - MT15479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. MEGIER - EPP (EXECUTADO)

CESLAU ERVINO MEGIER (EXECUTADO)

CECILIA BAO MEGIER (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002716-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GR COMERCIO E SERVI?OS GRAFICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE OAB - PR17523 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA (REQUERIDO)

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

ACYR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

GOLD SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CARLOS & NERES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002716-91.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando que um dos executados foi citado e informou o endereço 

dos demais em outra Comarca, conforme certidão de ID. 18923960, diante 

do caráter itinerante missiva, determino a remessa da presente carta 
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precatória para redistribuição para a Comarca de Rondonópolis/MT. 2. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008898-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO OAB - MT14583 (ADVOGADO(A))

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (EXECUTADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

VECELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE: 1008898-30.2018 Exequente: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB 

NORTE Executado: VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA Certifico que, 

decorreu o prazo determinado na decisão id., sem que fosse apresentado 

comprovante de quitação do débito pela parte executada intimados 

através de seu advogado via DJE (anexo) . Certifico ainda que, conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte exequente manifeste 

nestes autos nos termos do item 3 da decisão id. 25594839, no prazo de 

quinze dias. Sinop 24 de março de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário 

Gestora Judiciária – Mat. 7199

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO SILIRIOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (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))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000604-57.2016.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido formulado pelo requerente em ID 21427157 e, por 

conseguinte, determino seja oficiado o IML solicitando a designação de 

nova data para realização da perícia designada na decisão de ID 

19583895. 2. No mais, cumpra-se conforme determinado em ID 19583895. 

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004288-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE DA SILVA SANTOS DA CRUZ (AUTOR(A))

ANDRE VADSON DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REU)

ROBERTO RIZOTTO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004288-19.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido dos requerentes de ID 22536806. 2. Designe-se nova 

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 Roberto Rizotto – ME, no 

endereço indicado em ID 22536806, 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. 4. 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). 5. Intimem-se, sendo a parte requerente e a 

requerida B V Incorporação LTDA na pessoa de seus respectivos 

advogados (art. 334, § 3º, CPC). 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007080-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SLOVINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENEU JACOB LERNER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA MACIEL ESCOBAR OAB - MT0016695A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007080-43.2018.8.11.0015 Vistos etc 1. 

Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da certidão negativa de 

26509524, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos 

para decisão. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003284-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CB SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA GUERREIRO OAB - MT18694/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO RIBEIRO FURTADO BLANCO OAB - MT8450/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003284-44.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

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. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005276-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO COSTA DA SILVA (REU)

IVO PARIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005276-74.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

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. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127776 Nr: 6990-33.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da silveira 

Tavares - OAB:11445/MT, PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO 

BENITEZ - OAB:19.359 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO 

VIEGAS MARCONDES, para devolução dos autos nº 

6990-33.2010.811.0015, Protocolo 127776, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA (EXECUTADO)

ADONIRO CAPANEMA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000296-79.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BATISTA DE MELLO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000386-87.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 
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procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000724-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FERREIRA FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE OAB - MT27152/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000724-61.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que o 

provimento judicial almejado consiste no cumprimento de acordo 

extrajudicial para reconhecimento e dissolução de união estável celebrado 

entre as partes, pendente de homologação judicia. 2. Com efeito, ante a 

existência de Vara com competência exclusiva para processar e julgar 

feitos relativos ao tema em tela, e, embora a ação tenha sido endereçada 

ao Juízo da Vara Cível, entrevejo que a declaração de incompetência e a 

determinação de retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se 

impõe. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

DIVERGÊNCIA ENTRE VARAS DA FAMÍLIA E CÍVEL. EXECUÇÃO DE 

ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CLÁUSULAS DE DISSOLUÇÃO 

DA UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. COBRANÇA. TEMÁTICA. DIREITO 

FAMILIAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. 

(TJ-SC - CC: 20130397525 SC 2013.039752-5 (Acórdão), Relator: 

Fernando Carioni, Data de Julgamento: 06/08/2013, Órgão Especial 

Julgado) 3. Desta feita, nos termos dos artigos 62 e 64 do CPC, bem como 

das normas de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, declino da competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa destes autos ao Juízo da Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. 4. Redistribua-se imediatamente o 

feito para Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com 

as nossas homenagens. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001155-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DO CARMO DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001155-95.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1012013-25.2019.8.11.0015. 2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 3. 

Certifique-se a tempestividade dos presentes embargos à execução. 3.1. 

Se intempestivos, voltem-me imediatamente conclusos. 3.2. Se 

tempestivos, recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, 

na forma do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que não há 

pedido nesse sentido. 4. Comungando do entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 870596 AM 2016/0028667-5, Relator: 

Ministro Marco Buzzi, publicação: 28/05/2018), bem como considerando 

que a parte exequente possui advogado constituído nos autos em apenso, 

a fim de evitar futura alegação de nulidade, com fulcro no art. 76, “caput”, 

do Código de Processo Civil, suspendo o presente feito e, por 

conseguinte, determino a intimação da parte embargada, pessoalmente e 

por DJ-e, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, sob pena de revelia (art. 76, § 1º, inciso II, 

CPC). 5. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte embargada 

para, querendo, apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 6. Após, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001298-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS (EMBARGANTE)

SIRLEI DA APARECIDA RIBAS -TRANSPORTES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

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 DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001298-84.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1010793-60.2017.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 2.1. Se intempestivos, voltem-me 

imediatamente conclusos. 2.2. Se tempestivos, recebo os embargos para 

discussão, sem efeito suspensivo, na forma do art. 919 do Código de 

Processo Civil, uma vez que não há pedido nesse sentido. 3. Comungando 

do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 870596 AM 

2016/0028667-5, Relator: Ministro Marco Buzzi, publicação: 28/05/2018), 

bem como considerando que a parte exequente possui advogado 

constituído nos autos em apenso, a fim de evitar futura alegação de 

nulidade, com fulcro no art. 76, “caput”, do Código de Processo Civil, 

suspendo o presente feito e, por conseguinte, determino a intimação da 

parte embargada, pessoalmente e por DJ-e, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

revelia (art. 76, § 1º, inciso II, CPC). 4. Cumprida a determinação acima, 

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação aos 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 5. Após, 

voltem-me conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RAMOS BORDIGNON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001299-69.2020.8.11.0015 
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Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001740-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAL'MOTOS E MOTORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001740-50.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2.3. Consigno, por 

oportuno, que a citação deverá ser realizada exclusivamente por oficial de 

justiça. 3. Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas 

processuais e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, 

deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, 

dos juros moratórios, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) 

Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte executada, deverá o(a) 

mesmo(a) arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 

1º a 3º, do Código de Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se 

pessoalmente a parte executada da penhora, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da 

penhora, caso tenha advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 5.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, e sendo a parte executada pessoa física e casada, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada, nos termos fixados 

pelo item "5" da presente decisão interlocutória (art. 842 do Código de 

Processo Civil). 6. No ato de intimação da parte executada da penhora, 

cientifique-se o mesmo que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos à execução (art. 914 c/c art. 915 do Código de 

Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TAVARES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000812-02.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 137 de 341



(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007252-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR APARECIDO FAVARETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007252-48.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi distribuída em 

duplicidade, tratando-se de mera repetição do Processo n. 

1007251-63.2019.811.0015, distribuído na mesma data perante este juízo, 

sendo que esta última ação já foi despachada. 2. Assim, tratando-se de 

equívoco da parte ao protocolar ações em duplicidade, impõe-se o 

cancelamento da presente distribuição, acolho o pedido de ID. 21972080 e, 

por conseguinte, determino o cancelamento da distribuição desta ação, 

com o consequente arquivamento dos autos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000147-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FISCHER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000147-54.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Tânia Monteiro Trzinski, 

pessoa jurídica de direito privado, representada por Tânia Monteiro 

Trzinski, empresária individual, em face de Cláudio Fischer. Alegando, em 

síntese, que em 26.03.2013, emitiu-se em favor de Nova Agrícola 

Comércio e Representação Ltda., uma Duplicata de Venda Mercantil, 

acompanhada da Nota Fiscal nº 713, no valor de R$ 40.165,56 (quarenta 

mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) com 

vencimento em 30.06.2013, cujas mercadorias foram recebidas pela parte 

ré. Posteriormente, a beneficiária a endossou e a entregou à parte autora. 

Aduz que, reiteradas tentativas foram no sentido de receber o referido 

título, porém, todas restaram infrutíferas, sendo que o valor atualizado da 

dívida perfaz o montante de R$ 81.601,35 (oitenta e um mil seiscentos e 

um reais e trinta e cinco centavos). A inicial veio instruída com 

documentos (ID. 11311188/11311258). Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte ré para pagamento do débito, bem como deferido os 

benefícios da gratuidade da justiça (ID. 15155647). A parte ré compareceu 

nos autos e requereu sua habilitação (ID. 16488990/16489051), bem como 

ofereceu EMBARGOS MONITÓRIOS, arguindo, preliminar de incompetência 

do juízo e ilegitimidade ativa. Impugnou a concessão da gratuidade 

concedida. Suscitou prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, 

sustenta que houve o pagamento do débito junto a primeira beneficiária e 

pugna pela produção de provas (ID. 16493258). Juntou documentos (ID. 

16493261/16493288). Em ID. 16585612 aportou aos autos o A.R. de 

citação da parte ré. Posteriormente, foi certificada a tempestividade dos 

embargos (ID. 18838372). A parte autora apresentou impugnação aos 

embargos monitórios (ID. 19336065). É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. A 

parte ré em sua defesa alega, preliminarmente, incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, indicando ser o Juízo da 

Comarca de Porto dos Gaúchos/MT o competente, nos termos do artigo 46 

do Código de Processo Civil. 2.1. Por sua vez, a parte autora sustenta que 

o foro competente é o da praça de pagamento constante do título, no 

caso, esta Comarca, consoante dispõe o artigo 17 da Lei n. 5.474/68. 2.2. 

Ocorre que, em se tratando de ação monitória amparada em duplicata 

mercantil sem eficácia executiva, não se aplicam as disposições atinentes 

ao direito cambial. 2.3. Com efeito, o entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser o foro do domicílio do 

devedor o competente para julgar a ação monitória, em detrimento do foro 

estabelecido pelo título sem eficácia executiva. Confira-se: ”(...). 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO 

MONITÓRIA. DUPLICATA. FORO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O foro 

competente para a propositura da ação monitória é o local de domicílio do 

devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Recurso especial a que se nega 

provimento. DECISÃO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto por 

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, com fundamento no art. 

105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado: 

AGRAVO - ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTO 

CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 557, "CAPUT", DA LEI PROCESSUAL CIVIL. 1. Consoante 

entendimento fundamentado em decisões deste Tribunal de Justiça e do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e 

julgar demanda relativa a duplicata emitida em razão de serviço 

educacional prestado deve observar a legislação consumerista. 2. 

Estando o recurso em confronto com a jurisprudência dominante, é 

plenamente aplicável o disposto no artigo 557, "caput", do Código de 

Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Em suas razões recursais, aponta 

a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto 

nos arts. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal; 100, inciso IV, alínea 

"d", do CPC de 1973 e 17 da Lei n. 5.474/1968. Sustenta, em síntese, que 

a cobrança dos títulos de crédito (duplicatas), autônomos e literais, 

embasadores da ação monitória, deve ocorrer no foro onde a obrigação 

deveria ser cumprida. Enfatiza que na duplicata deve estar especificada a 

praça de pagamento, sendo que o foro competente para a cobrança 

judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante no título. 

Ressalta que não se aplicaria, ao caso em comento, o Código de Defesa 

do Consumidor. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso 

especial, consoante certidão à fl. 296. É o relatório. DECIDO. 2. De início, 

consigne-se que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em 

vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de 

admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado 

Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no 

AREsp 849.405/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 5/4/2016, DJe de 11/4/2016). 3. Consigne-se que na via 

especial não cabe a análise de afronta a dispositivo constitucional, ainda 

que com intuito de prequestionamento. Nesse sentido os seguintes 

precedentes: EDcl no REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, 

DJ 20.03.2006, REsp 1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 

05.09.2008; AgRg no REsp 977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 

08.09.2008. 4. No mais, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal local 

entendeu que o foro competente seria o do domicílio do devedor. Assim, 

não merece acolhimento a pretensão recursal, pois o acórdão recorrido 

está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta 

Corte Superior, no sentido de que o foro competente para a propositura da 

ação monitória é o local de domicílio do devedor. Nesse sentido, 

confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. COMPETÊNCIA. 

FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no 

sentido de ser o foro do domicilio do devedor o competente para julgar a 

ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem eficácia 

executiva. 2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 

(AgRg no AREsp 253.428/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013) AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 
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MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 1. O foro 

competente para a propositura da ação monitória é o local de domicílio do 

devedor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 

1336294/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 

03/11/2010) PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. A ação monitória deve ser processada e julgada no foro 

do domicílio do devedor (art. 94, caput, do CPC). Recurso especial 

conhecido e provido. (REsp 287.724/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2006, DJ de 22/5/2006). Desse modo, 

estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do 

STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso por 

ambas as alíneas. 5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso 

especial. (STJ – REsp 1356440 PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão 

Relator, p. 05.04.2017). 2.4. Outrossim, na esteira do entendimento do STJ, 

os Tribunais vêm decidindo: AÇÃO MONITÓRIA – Duplicatas sem eficácia 

executiva – Sentença que julgou procedente o pedido da autora – 

Insurgência da ré – Alegação de incompetência do juízo de primeiro grau – 

Cabimento – Ação ajuizada no foro do local de pagamento do título – 

Hipótese em que a pretensão da autora está amparada em duplicatas sem 

eficácia executiva, razão pela qual não se aplicam as normas de direito 

cambial, a exemplo da regra de competência prevista no artigo 17 da Lei 

nº 5.474/1968 – O foro do domicilio do devedor é o competente para julgar 

a ação monitória, em detrimento do foro estabelecido pelo título sem 

eficácia executiva – Sentença anulada – PRELIMINAR ACOLHIDA, para 

determinar a remessa dos autos para o juízo da Comarca de Santa Rita do 

Passa Quatro. (TJSP - AC: 10025191520178260040 SP 

1002519-15.2017.8.26.0040, Relator: Renato Rangel Desinano, 11ª 

Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA VENCIDA - EXCEÇÃO DE 

INCOMPETENCIA - DOMICÍLIO DO RÉU. É assentado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Ação Monitória está 

sujeita à regra de competência comum, aplicando-se a regra geral do 

artigo 94 do CPC, que estabelece ser competente o foro do domicílio do 

réu nas ações fundadas em direito pessoal. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0040.14.012828-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz 

Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 13.05.2015, p. 20.05.2015). 2.5. Assim, 

diante da fundamentação supra e comprovado que a parte ré reside em 

outra Comarca (ID. 11311254 e 16493268), verifica-se que o caso de 

acolhimento da preliminar arguida. 2.6. Ante o exposto, acolho a preliminar 

de incompetência e declino da competência para processar e julgar a 

presenta ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto 

dos Gaúchos/MT. 3. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos, 

observadas as formalidades legais. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007348-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FELICIANO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007348-34.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi com a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 1.1. 

Ciente da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

recurso de agravo de instrumento de nº 1009341-60.2017.8.11.0000, cuja 

cópia perfaz juntada em ID 10448248. 1.2.Outrossim, tendo em vista o 

comparecimento espontâneo da requerida nos autos (ID 11986107), dou-a 

por citada, nos termos do artigo 239, §1º, do CPC. 2. Por conseguinte, 

considerando que se trata de pretensão de recebimento de eventual 

diferença relativa ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de 

prova pericial é essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a 

viabilização de acordo entre as partes depende da realização de tal prova, 

de modo que, a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a 

composição entre as partes, determino a produção de prova pericial, que 

deverá ser realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões 

decorrente do acidente de trânsito. 3. Oficie-se ao IML comunicando a 

nomeação de um dos médicos daquela instituição para a realização da 

perícia, enviando cópia dos quesitos a seguir expostos, solicitando que o 

laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias: a) As lesões 

apontadas pela autora são decorrentes de algum acidente, mormente o 

mencionado na inicial? b) Em razão da lesão, está a parte autora 

impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral e cotidiana? c) A 

referida lesão resultou em invalidez ou incapacidade permanente para a 

parte autora? Tal invalidez/incapacidade é definitiva ou provisória? d) 

Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau de extensão, de acordo com 

o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS – CNSP? 4. A parte autora deverá comparecer perante o IML, 

com os documentos necessários, a fim de se submeter à perícia, no prazo 

de 10 (dez) dias. 5. Vindo o laudo aos autos, intimem-se as partes para 

querendo, se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. 6. Decorrido o prazo do item “5”, com ou sem manifestação das 

partes, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008177-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTEC CONTABILIDADE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008177-78.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Diante da tentativa inexistosa de citação da parte requerida, certificada em 

ID 15641784, a requerente manifestou-se em ID 15947312, pugnando pela 

desconsideração da personalidade jurídica da requerida, sob o argumento, 

em suma, de que o encerramento das atividades sem observância dos 

trâmites legais e com prejuízo a terceiros, caracteriza “fraude à execução” 

e enseja o acolhimento do pedido. É o breve relato. Fundamento e decido. 

1. Inicialmente, impõe-se consignar que o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica quando não formulado na petição inicial, deverá ser 

realizado por meio de incidente processual a ser instaurado em 

apenso/associado, nos termos do artigo 134 do Código de Processo Civil, 

o que não ocorreu no caso em tela. 2. Outrossim, ainda que fossem 

sobrelevadas as questões formais do direito processual civil, denoto que 

o pedido formulado pela requerente não deve ser acolhido. Explico. 3. Isso 

porque, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, 

sendo necessário para seu deferimento a comprovação da existência de 

alguma das hipóteses legais, elencadas pelo artigo 50 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode 

o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 

intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica 

beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1º Para os fins do 

disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica 

com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de 

qualquer natureza. § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência 

de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - 

cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 

administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos 

sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente 

insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia 

patrimonial. § 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também 

se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à 

pessoa jurídica § 4º A mera existência de grupo econômico sem a 
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presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a 

desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5º Não constitui 

desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original 

da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” 4. No ponto, o 

pleito autoral está fundamentado tão somente na certidão confeccionada 

pelo Oficial de Justiça quando da tentativa de citação da requerida (ID 

15641784), na qual consta que “(...) constatei que a residência se 

encontrava fechada, por informação com a vizinha, casa em frente, 

números 1767, Senhora Inês Telles, que ouviu falar que a empresa se 

encontra inativa e seu Representante Legal se mudou para a cidade de 

Maringá/PR, sem deixar novo logradouro. (...)”. 5. Nessa perspectiva, o 

entendimento jurisprudencial majoritário esposado por nossos tribunais é 

no sentido de que, somente o encerramento das atividades comerciais, 

ainda que de forma irregular, não é suficiente, per se, para demonstração 

do abuso da personalidade jurídica e, consequentemente, ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU 

DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE 

FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. "Tratando-se de regra 

de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa 

jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código 

Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa 

jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado 

mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial", 

desse modo, o "encerramento das atividades ou dissolução, ainda que 

irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a 

desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil." 

(EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda 

Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 2. Agravo interno a que 

se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 148408 SP 

2012/0035041-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/02/2017) “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE 

ATIVIDADES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA 

AUSENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade 

jurídica é medida excepcional e ocorre no caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, 

nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002. 2. O encerramento irregular 

das atividades da sociedade empresária, por si, não é indicativo suficiente 

de que tenha havido fraude ou má-fé na condução dos seus negócios. 3. 

Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MG - AI: 

10024160270526001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de 

Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 12/12/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. PROVA DE ABUSO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. 

ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, 

A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O 

encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que 

irregulares, não são causas, por si só, para a desconsideração da 

personalidade jurídica. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é 

exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando houver 

prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o . ”  ( T J - D F  0 7 0 6 2 1 2 9 7 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0706212-97.2018.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 18/07/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 24/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Desta feita, indefiro o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, 

determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, formule os requerimentos que entender 

cabíveis para o regular prosseguimento do feito, especialmente a citação 

da parte ré, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito. 7. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012722-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE LODIL RIBEIRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDINA DA CRUZ (REU)

DEVANIR CRISOSTOMO DA SILVA (REU)

CLEDISON (CONHECIDO MARANHÃO) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012722-31.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1 

Determino a inclusão de Devanir Crisostomo da Silva e Enedina da Cruz, 

no polo passivo do feito. Retifique-se na D.R.A. 2. Previamente a análise 

do pedido de justiça gratuita, determino a intimação da parte requerida, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostem aos autos cópia de seus documentos pessoais com foto e 

documentos que comprovem que todos os requeridos fazem jus ao 

benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato 

bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 3. 

Concomitantemente ao item 2, certifique-se sobre a tempestividade da 

contestação e documentos apresentados nos autos em ID 

22778156/22778177. 4. Na sequência, 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 os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. 5. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 6. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008717-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ALVES ESTEVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008717-92.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 24273558). 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. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007204-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VALLIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007204-26.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 27241456). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo. 4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000081-06.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011961-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011961-97.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

WAGNER DA SILVA GOMES Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos 

autos (ID. 28600882). 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004411-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENO DE CAMPOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADRIANO KREBS TOLENTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRA CRISTINA TEIXEIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIA INOUE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar os doutos advogados das partes para que compareçam perante 

este Juízo e respectiva escrivania no dia 1/4/2020, às 14 horas, a fim de 

acompanhar seus constituintes na realização da audiência de Instrução e 

Julgamento, ocasião em que as partes devem prestarem seus 

depoimentos pessoais, sob as penas dos §§ do art. 385, § 1º do C.P.C., 

bem como de que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo 

de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo as 

partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo, conforme decisão abaixo transcrita. Ainda que deverão apresentar 

todos os dados das testemunhas, inclusive CPF para cadastro no PJE. 

Vistos etc. Trata-se de ação reintegração de posse que Zeno de Campos 

Soares move contra Construtora Triunfo S/A. Contestando a ação, a 

requerida arguiu preliminar de ausência de interesse processual do 

requerente, ao fundamento de que ele não logrou êxito em demonstrar que 

já tenha exercido posse sobre os imóveis objeto da presente ação e que a 

tenha perdido por esbulho praticado pela requerida. Ocorre que o feito foi 

devidamente instruído com diversos documentos que demonstram que o 

requerente adquiriu a propriedade e dos referidos imóveis no ano de 2003, 

e desde então vinha pagando os tributos sobre eles incidentes. Além 

disso, o efetivo o exercício da posse pelo requerente poderá ser 

devidamente comprovado por ocasião da audiência de instrução e 

julgamento, razão pela qual rejeito a preliminar. Na sequência, a requerida 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que uma 

eventual ação para discutir a propriedade sobre os lotes indicados na 

inicial deveria ter sido direcionada exclusivamente em face dos 

proprietários anteriores, eis que foram eles que transferiram a posse e 

propriedade dos imóveis ao requerente. Ocorre que a presente ação não 

visa discutir a propriedade dos bens, mas apenas e tão somente a sua 

posse, tanto que foi fundamentada no art. 1.210 do Código Civil e artigos 

560/561 do CPC, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. No que concerne à tese de denunciação da lide em razão de os 

alienantes dos imóveis serem litisconsortes passivos necessários, melhor 

sorte não assiste a requerida, uma vez que a eficácia da sentença 

proferida nestes autos não depende da citação deles, até porque, repito, a 

presente ação não visa discutir a propriedade dos bens, mas apenas a 

sua posse, a qual encontra-se somente com a requerida, e não com os 

alienantes. Convém lembrar o que dispõe o art. 114 do Código de 

Processo Civil de 2015: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por 

disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica 

controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que 

devam ser litisconsortes”. Por fim, no que se refere à denunciação da lide 

fundada no direito de evicção, com o advento do novo CPC o referido 

instituto deixou de ser obrigatório, sendo certo que o art. 125, § 1º do 

referido diploma assegurou que "o direito regressivo será exercido por 
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ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser 

promovida ou não for permitida". Portanto, o indeferimento do pedido de 

denunciação da lide não acarretará prejuízo à parte requerida, pois seu 

direito de promover ação autônoma para discutir eventual direito de 

regresso resta assegurado, como dito. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

DENUNCIAÇÃO À LIDE - TERCEIRO ALIENANTE IMEDIATO - EVICÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA 

PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA - DISCUSSÃO JURÍDICA ALHEIA 

AO DIREITO DA PARTE AUTORA - INDEFERIMENTO - É inviável a 

discussão a respeito da propriedade em ação possessória - O 

deferimento da denunciação da lide do terceiro alienante imediato em ação 

possessória viola os princípios da celeridade e economia processual, em 

prejuízo da parte autora, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida 

nos autos pela referida denunciação é alheia ao direito da parte autora. 

(TJ-MG - AI: 10242150005997001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa 

Teixeira, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018) 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ARTIGO 

125 DO CPC - EVICÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA - IMPROPRIEDADE. O 

domínio não pode ser oposto quando se discute posse, o que torna 

imprópria a pretensão de denunciação, em que se pretende estabelecer 

discussão acerca da questão dominial para resguardar direito à evicção." 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.13.064486-0/002, Relator (a): 

Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, 

publicação da sumula em 14/07/2017) Como é sabido, as ações 

possessórias são utilizadas no intuito de se obter proteção ao fato jurídico 

posse em face de atos praticados por terceiros caracterizadores de 

esbulho ou turbação. Assim sendo, o possuidor tem a faculdade de 

utilizar-se da ação possessória para proteger a posse que lhe é turbada 

ou foi esbulhada, sendo inviável qualquer discussão acerca da 

propriedade em seu bojo. Diante disso, não obstante o artigo 125, inciso I, 

do novo CPC, estabeleça que "é admissível a denunciação da lide, 

promovida por qualquer das partes, ao alienante imediato, no processo 

relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que 

possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam", verifico que não 

há como aplicar tal dispositivo ao caso dos autos, haja vista que, como 

dito, nas ação possessórias a discussão a respeito da propriedade é 

inviável. Ao meu aviso, o deferimento da denunciação da lide em ação 

possessória violaria os princípios da celeridade e economia processual, 

em prejuízo da parte autora, uma vez que a discussão jurídica a ser 

inserida nos autos pela referida denunciação é alheia ao direito da parte 

autora. Pelo exposto, indefiro os pedidos de denunciação da lide. Também 

indefiro a produção de prova pericial e inspeção judicial, eis que em nada 

contribuirão para o deslinde da ação, até porque é incontroverso que a 

requerida encontra-se na posse dos imóveis desde a data da assinatura 

do contrato com o Sr. Ivanildo Ramos Vieira, conforme se depreende da 

cláusula sétima do contrato ID 9888645 e demais documentos que 

instruem os autos. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Fixo o seguinte ponto controvertido: O requerente exercia a 

posse sobre os lotes 11 e 12, da quadra 44, bairro Camping Clube? 

Designo o dia 01/04/2020, às 14:00 horas, data da audiência de instrução 

e julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de novembro de 2019. CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004411-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENO DE CAMPOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADRIANO KREBS TOLENTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRA CRISTINA TEIXEIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIA INOUE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004411-51.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZENO DE CAMPOS SOARES REU: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A Vistos 

etc. 1. Com fundamento nas Portarias-Conjuntas n. 247 e 249, 

respectivamente, de 16.03.2020 e 18.03.2020, emitidas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao 

contágio do coronavírus, causador do COVID-19, cancelo a audiência 

designada para o dia 01/04/2020 às 14:00 horas. 2. Por conseguinte, 

aguarde-se os autos na secretária deste juízo para posterior deliberação. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004411-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENO DE CAMPOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADRIANO KREBS TOLENTINO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRA CRISTINA TEIXEIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIA INOUE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004411-51.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZENO DE CAMPOS SOARES REU: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A Vistos 

etc. 1. Com fundamento nas Portarias-Conjuntas n. 247 e 249, 

respectivamente, de 16.03.2020 e 18.03.2020, emitidas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao 

contágio do coronavírus, causador do COVID-19, cancelo a audiência 

designada para o dia 01/04/2020 às 14:00 horas. 2. Por conseguinte, 

aguarde-se os autos na secretária deste juízo para posterior deliberação. 

3. Intime-se. Cumpra-se. 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: 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):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009366-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: L V 

BORGES - TRANSPORTES - ME REQUERIDO: ARVOREAR FERT - 

NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos, etc... Diante da petição de ID. 

13175999, designo audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 

17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré deverá contestar 

a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 
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advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Reiterar a intimação do advogado do autor para que no prazo de cinco (5) 

dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito 

quanto ao não cumprimento do mandado de citação conforme certidão de 

ID 19523398.

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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: 1002444-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EXEQUENTE)

FERNANDO MASCARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSA MITTANCK KRUGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002444-63.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA, FERNANDO MASCARELLO 

EXECUTADO: ILSA MITTANCK KRUGER Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o exequente pugna pela isenção do pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, alegando que a Lei Estadual n.º 

11.077/2020, que altera a Lei n.º 7.603/2001 a beneficia de tal 

recolhimento, em razão da inclusão do inciso V, no art. 3º da citada Lei. 

Ocorre que a Lei a que se refere a parte exequente entra em vigor 90 

(noventa) dias após a sua publicação, que foi em 13/01/2020. O que 

passará a viger, somente a partir de 13/04/2020. Nesse passo, 

considerando que a presente ação foi distribuída em 06.03.2020 deve a 

parte comprovar a ausência de condições em preparar a causa. Deste 

modo, intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, 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 pena 

de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 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: 1002652-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSSYUZZY ROMYELLY MILKIEVICZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002652-47.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE EXECUTADO: FRANSSYUZZY ROMYELLY 

MILKIEVICZ Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003231-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA ELIAS COSTA (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: 1003231-92.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

TERESA ELIAS COSTA 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, 23 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação 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)

 

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: 1003228-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALVES 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: 1003228-40.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

IRENE ALVES DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003246-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA RAZNIEVSKI (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: 1003246-61.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

DORALINA RAZNIEVSKI 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, 23 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003250-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE PAGANARDI MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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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: 1003250-98.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIRCE PAGANARDI MEIRELES REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003290-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003290-80.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MANOEL ALVES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003221-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003221-48.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: WAGNER DE OLIVEIRA REQUERIDO: IVANILDO R VIEIRA, 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. 1. Compulsando os 

autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada para o juízo da 2ª 

Vara Cível local, sendo o processo equivocadamente distribuído perante 

este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. Deste modo, determino a redistribuição 

do presente feito à 2ª Vara Cível desta Comarca. 3. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 23 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: 1006297-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI R. DE ARAUJO OGATA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006297-85.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: FRANCIELI R. DE ARAUJO OGATA - 

EPP 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 parte 

exequente, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007472-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT19774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. ARAUJO TECIDOS - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007472-80.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

TECIDOS TITA LTDA REU: K. D. ARAUJO TECIDOS - ME Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, 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 parte autora, consignando as 

mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002332-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002332-65.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: SEBASTIAO DA 

SILVA Vistos etc. 1. Considerando o decurso do prazo requerido no ID. 

22324375, determino a intimação da parte autora, 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 

parte autora, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015279-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar a advogada do notificante para que no prazo de cinco (5) dia 

compareça perante este juízo e respectiva escrivania e assine o termo de 

entrega dos autos constante do ID 29389742, sob pena de arquivamento 

no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1011649-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SILVESTRI DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LOPES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do notificante para que no prazo de cinco (5) dia 

compareça perante este juízo e respectiva escrivania e assine o termo de 

entrega dos autos constante do ID 29389742, sob pena de arquivamento 

no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007275-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito quanto a 

devolução da carta precatória constante do ID 30621578 sem o devido 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002531-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que faça a juntada dos documentos 

constantes do ID 28092530, 28092532 e 28092534 nos autos de carta 

precatória n.º 1001195-89.2019.8.11.0087 na Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, a fim de que a mesma não seja devolvida por falta de 

providência da parte, bem como para que todas as manifestações 

referentes a mesma deverão ser realizadas diretamente naquela Comarca.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007976-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL PEDRO SURDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-30474991.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011037-52.2018.8.11.0015

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:

IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BALI OTICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011037-52.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: BALI OTICAS LTDA - EPP, IZAEL 

BARRETO DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

22215688. 2. Tendo em vista o decurso do prazo assinalado para 

cumprimento da obrigação, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos 

autos, informando se houve a quitação do acordo e/ou formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

extinção do processo pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem-me 

os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011037-52.2018.8.11.0015

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:

IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BALI OTICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011037-52.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: BALI OTICAS LTDA - EPP, IZAEL 

BARRETO DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 
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seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

22215688. 2. Tendo em vista o decurso do prazo assinalado para 

cumprimento da obrigação, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos 

autos, informando se houve a quitação do acordo e/ou formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

extinção do processo pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem-me 

os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002444-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EXEQUENTE)

FERNANDO MASCARELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSA MITTANCK KRUGER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002444-63.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA, FERNANDO MASCARELLO 

EXECUTADO: ILSA MITTANCK KRUGER Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o exequente pugna pela isenção do pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, alegando que a Lei Estadual n.º 

11.077/2020, que altera a Lei n.º 7.603/2001 a beneficia de tal 

recolhimento, em razão da inclusão do inciso V, no art. 3º da citada Lei. 

Ocorre que a Lei a que se refere a parte exequente entra em vigor 90 

(noventa) dias após a sua publicação, que foi em 13/01/2020. O que 

passará a viger, somente a partir de 13/04/2020. Nesse passo, 

considerando que a presente ação foi distribuída em 06.03.2020 deve a 

parte comprovar a ausência de condições em preparar a causa. Deste 

modo, intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, 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 pena 

de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007472-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT19774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. ARAUJO TECIDOS - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007472-80.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

TECIDOS TITA LTDA REU: K. D. ARAUJO TECIDOS - ME Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, 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 parte autora, consignando as 

mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010719-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE SOUZA (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de reintegração de posse, no bairro Setor 

Industrial Norte, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – emissão de guia - diligência (1º 

grau) – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção simular 

guia e, após em gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001745-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACRINORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO RAMOS DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro São Cristovão, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção simular guia e, após em gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004520-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da autora para que requeira a citação por edital no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, uma vez que as buscas de 

endereço do executado junto aos bancos de dados disponíveis ao Juízo, 

restaram infrutíferas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001025-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO REINALDO DOMINGUES (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no endereço FAZENDA SÃO JORGE, 

GLEBA CRUZEIRO DO SUL, ITAÚBA - MT, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir 

guias – digitar diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - 

adicionar o número do processo – buscar - próximo – outra Comarca – 

Escolher a Comarca – Selecionar a Comarca – Cidade - bairro(acima 
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mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002317-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA SILVA APINAGES (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que, querendo, providenciar a 

publicação na imprensa oficial e local do Edital de Citação constante dos 

autos, que compareça perante esta escrivania no prazo de cinco (5) dias 

e faça a retirada do mesmo, entretanto conforme dispõe o novo CPC, 

referido edital já foi encaminhado para publicação via DJE, bem como foi 

afixada cópia do mesmo, em local visível e de costume no átrio do Fórum.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002317-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA SILVA APINAGES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO 

n. 1002317-67.2016.8.11.0015 Valor da causa: R$ 6.992,03 ESPÉCIE: 

MONITÓRIA POLO ATIVO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Endereço: RUA MINAS BOGASIAN, 253, CENTRO, 

OSASCO - SP - CEP: 06013-010 POLO PASSIVO: SILVANIA SILVA 

APINAGES Endereço: RUA DAS GOIABEIRAS, 994, - bairro: JARDIM 

CELESTE - Cidade: SINOP, CEP: 78.556-636, Estado: MATO GROSSO 

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, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 6.992,03 

devidamente acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça 

embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. 

Ainda que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Cumprindo a obrigação, a parte 

requerida ficará isenta de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. c) 

não havendo o cumprimento nem a interposição de embargos no prazo 

indicado, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

prosseguindo o processo pelo rito de execução adequado. Advertí-la de 

que, caso não manifeste nos autos no prazo legal, que foi nomeado 

curador especial, na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para, querendo, 

oferecer defesa no prazo legal, bem como, acompanhar o feito até seus 

ulteriores termos., 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 autor juntamente com o Réu firmou contrato, para 

prestação de serviços de passagem e cobrança em pedágio, denominado 

SEM PARAR / VIA FÁCIL. Tal contrato coloca como obrigação do Réu o 

pagamento destes serviços, por meio de débito automático em conta 

corrente, conta esta indicada pelo próprio Réu no momento da contratação 

dos serviços. A Requerente informa, entretanto, que alguns documentos 

deixarão de ser apresentados neste ato, devido a um incêndio ocorrido na 

empresa terceirizada onde era armazenada a documentação de todos os 

clientes, conforme se comprova através do Boletim de Ocorrência. Esta 

prestação de serviço acontece através de um sistema, onde o Réu após a 

contratação do serviço faz o cadastramento de veículos e instala um 

aparelho conhecido como TAG, onde por meio deste são computadas as 

passagens pela pista especial SEM PARAR. Tal sistema goza de inteira 

confiabilidade, tendo em vista que o mesmo é auditado pela SECRETARIA 

DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e certificado pelo INSTITUTO 

DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, e devido a isso, todas as informações 

emitidas por este sistema são de absoluta confiança. As faturas são 

geradas em períodos específicos e tem por base de cálculo a quantidade 

de passagens pela pista especial SEM PARAR, sendo computadas as 

passagens dos veículos cadastrados anteriormente pelo Contratante do 

serviço. Ocorre que neste momento, o Réu encontra-se em inadimplência, 

pois não efetuou o pagamento das faturas, e por este motivo, se faz 

necessário esta ação monitória por restarem esgotados outros meios de 

cobrança. Até a presente data encontra-se em aberto as faturas de 

número 239061544, emitida no dia 02/07/2016 com vencimento no dia 

11/07/2016 no valor de R$ 4.031,57, fatura de número 242760323, emitida 

no dia 03/08/2016 com vencimento no dia 10/08/2016 no valor de R$ 

2.221,19, que acrescidas de juros, mora, e correção monetária previstas 

em contrato firmado entre as partes somam o valor de R$ 6.659,08 (Seis 

mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oito centavos). DESPACHO ID 

4570514: Vistos, etc... Cite-se a ré para que efetue o pagamento do 

débito, devidamente acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou 

ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido 

diploma. Faça constar no mandado que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a devedora poderá requerer que lhe sejam permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica 

advertida que se no referido prazo não oferecer embargos, o mandado de 

citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. 

Havendo pagamento no prazo legal, a ré será isenta do pagamento de 

custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO DESPACHO ID 5770759: 

Vistos etc... Proceda a busca de endereço da Requerida através dos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se 

o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. 

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se a Requerente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo o 

requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 

20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 

2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 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, NIRLEI APARECIDA ALVES 

MARTINEZ BOTIN, digitei. SINOP, 13 de março de 2020. Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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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: 1001008-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001008-69.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

GERALDO GOMES DO NASCIMENTO REU: COMPANHIA ENERGETICA 

SINOP S/A Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral/material que Geraldo Gomes do Nascimento move contra Companhia 

Energética Sinop S.A., ao fundamento de que era beneficiário de um 

programa de reforma agrária promovido pelo INCRA, ocupando o lote nº 87 

do Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos, com área de 

70,4189 hectares, processo administrativo nº 1837/97, no entanto a 

referida área foi alagada em razão da construção de uma usina pela 

requerida, lhe ocasionando inúmeros prejuízos, razão pela qual busca a 

tutela deste juízo, consistente na indenização de R$ 350.000,00 pelo 

imóvel. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme se depreende da 

inicial, o requerente afirma que foi impedido de ter acesso a programas 

habitacionais promovidos pelo município em razão de que encontrava-se 

inscrito no programa de reforma agrária de um imóvel que foi alagado pela 

requerida, ocasionando com que tivesse que morar na rua e pedir esmolas 

nas esquinas, e por isso visa o recebimento de R$ 350.000,00 a título de 

tutela de urgência. Ocorre que é público e notório que o procedimento de 

barragem da água e enchimento do rio Teles Pires para a formação do 

lago da usina já ocorreu há bastante tempo, tanto que no documento ID 

28936816 o próprio requerente afirma que perdeu a sua propriedade em 

razão do alagamento ocorrido há dois anos, portanto, não há que se falar 

em periculum in mora, requisito indispensável para a concessão do pleito 

autoral. Ademais, inexiste nos presentes autos qualquer parâmetro, ainda 

que mínimo, acerca do valor da área a ser indenizada. Pelo exposto, ante 

a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido 

de tutela de urgência pleiteado na exordial. Oportunamente, defiro ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 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. 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. 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). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002497-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA ROSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002497-44.2020.8.11.0015 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE DIAS DA ROSA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade de contrato de cartão de crédito com utilização de reserva de 

margem consignável e inexistência de débito c/c pedido de repetição do 

indébito, reparação civil por dano moral e tutela de urgência que José Dias 

da Costa move contra Banco BMG S.A. Aduz o requerente que em 

06/10/2015 solicitou um empréstimo consignado tradicional para a 

requerida, no entanto foi ludibriado com a contratação de um cartão de 

crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega que o valor da 

operação foi devidamente depositado em sua conta, R$ 1.956,00, no 

entanto jamais recebeu qualquer cartão de crédito. Afirma que até o mês 

de fevereiro de 2020 já adimpliu o montante de R$ 4.588,25 e que não há 

previsão para o término dos descontos, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que sejam cessados os descontos em sua conta 

corrente. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Aduz o requerente que visava contratar um 

empréstimo consignado no importe de R$ 1.956,00, no entanto, afirma que 

foi ludibriado pela requerida, que lhe fez contratar um cartão de crédito 

com reserva de margem consignável (RMC), no entanto jamais lhe 

entregou o cartão, muito embora dito valor tenha sido disponibilizado em 

sua conta. Por margem de crédito consignável, entende-se o percentual 

máximo de desconto sobre o benefício previdenciário destinado ao 

pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito. Tal questão 

encontra-se regulada no art. 3º, § 1º, da Instrução Normativa INSS/PRES 

nº 28, de 16 de maio de 2008, onde consta que “os titulares de benefícios 

de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, 

poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores 

referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito 

concedidos por instituições financeiras, desde que os descontos não 

excedam o limite de 35% do valor da renda mensal do benefício”. 

Conforme se verifica através do documento ID 30035959, intitulado 

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”, o 

requerente procedeu a contratação de um crédito pessoal de R$ 1.956,00, 

com previsão de liberação do montante integral do montante líquido para a 

conta corrente nº 19675-6, agência 1364 do Itau Unibanco S/A. A 

Resolução n.º 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social 

prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de 

crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução 

Normativa n.º 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor 

aposentado, seja por escrito ou via eletrônica. Na hipótese o contrato ID 

30035959 comprova a livre adesão, constando expressamente que se 

tratava de cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em 

vício da contratação, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A 
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Resolução n.º 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social 

prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de 

crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução 

Normativa n.º 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor 

aposentado, seja por escrito ou via eletrônica. Na hipótese, comprovada a 

livre adesão, com cláusula expressa quanto à reserva de margem 

consignável, não há falar em vício da contratação. Ônus da prova do qual 

se desincumbiu o Banco demandado, na forma do artigo 373, inciso II, do 

NCPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O contexto 

fático-probatório comprovou ter a parte autora firmado contrato de 

empréstimo consignado, bem como cartão de crédito INSS consignado, 

com o qual autorizou que o Banco demandado efetivasse mês a mês o 

débito do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário. A 

hipótese em tela difere de outros casos semelhantes em que o consumidor 

alega que a sua intenção era firmar contrato de empréstimo consignado e 

não contrato de cartão... de crédito consignado; porque nestes, o 

consumidor sequer recebe o plástico e a única transação efetuada é uma 

operação de crédito pessoal oriunda de saque, cujo valor é liberado 

através de crédito em conta corrente, o que conduz à verossimilhança da 

alegação do consumidor de que pretendia entabular contrato de 

empréstimo consignado, não tendo recebido informações suficientes a 

respeito da contratação dos serviços de cartão de crédito. Caso em 

testilha em que, embora a parte autora tenha alegado jamais ter solicitado 

o referido cartão, esta confirma o seu recebimento, tanto que o utilizou em 

estabelecimentos comerciais, como suficientemente comprovado pelo 

Banco requerido. Nesta ordem de ideias, tenho que a sentença de 

improcedência é medida que se impõe. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aquele que 

altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário ou visando a 

objetivo ilegal em qualquer incidente ou ato do processo é reputado 

litigante de má-fé (art. 80, inc. II e III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 

do referido Diploma Processual. Caso dos autos em que a parte autora 

insiste na tese de que jamais contratou cartão de crédito com o Banco réu, 

mesmo após a ré ter comprovado cabalmente a sua adesão e uso. 

Mantida a penalidade atinente à litigância de má-fé, diante da... evidência 

de que a parte autora descumpriu com o seu dever de agir com lealdade e 

boa-fé, alterando a verdade dos fatos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70080410590, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 

26/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080410590 RS, Relator: Martin Schulze, Data 

de Julgamento: 26/03/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019) Oportunamente, defiro ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 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. 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. 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). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010719-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010719-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME REU: JOAO MARIA DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação de reintegração de posse movida por 

Astowil Laminadora e Serraria Ltda. – ME contra João Maria de Souza. 

Aduz a requerente que é proprietária do imóvel rural denominado Chácara 

nº 40, com área de 12,10 hectares, registrada sob a matrícula nº 92 do 

CRI local. Alega que a sua sede se situa no referido imóvel, onde 

antigamente desenvolvia atividade de laminadora e serraria, no entanto, 

entre 1996 a 2007 arrendou a área para a madeireira J.B. Archer, e entre 

2007 a 2011 a arrendou para a J.B. Archer Junior & Cia Ltda. Afirma que 

em 17.11.1997 a arrendatária contratou o requerido para desempenhar a 

função de serviços gerais, ocasião em que lhe sublocou uma das casas 

destinadas a funcionários do empreendimento que existiam no imóvel. 

Esclarece que o vínculo empregatício findou-se em 10.05.2006, e a partir 

daí o requerido passou a residir no imóvel de forma não onerosa, mediante 

comodato. Aduz que entre 2016 a 2017 ele trabalhou para o Sr. Astor 

Weiss, proprietário da requerente, para efetuar a demolição e 

desmontagem de um barracão e de algumas casas da antiga colônia de 

funcionários, além da reforma do antigo escritório da empresa, onde foi 

edificada uma residência. Assevera que o requerido se mudou para a 

referida residência, também a título de comodato, o qual se findaria em 

12.07.2019, data em que deveria restituir a posse do bem, no entanto, 

mesmo notificado em 17.07.2019 para desocupar voluntariamente o imóvel 

ele se recusa a sair de lá, configurando nítido esbulho possessório. Desta 

forma, ingressou com a presente ação visando a reintegração de posse 

da área em comento. Por decisão ID 27309561 este Magistrado designou 

audiência de justificação prévia, no entanto o requerido não compareceu 

ao ato, muito embora tenha sido devidamente citado e intimado, conforme 

certidão ID 29287338. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 562 

do C.P.C., que estando a petição inicial devidamente instruída o Juiz 

deferirá, sem ouvir o requerido, a liminar de reintegração de posse, caso 

contrário, determinará que o requerente justifique previamente o alegado, 

citando-se o requerido para comparecer à audiência que for designada. 

Muito embora este tenha sido devidamente citado e intimado para 

comparecer à audiência de justificação prévia, ID 29287338, o ato restou 

prejudicado ante a sua ausência, conforme termo de audiência ID 

30231760. Tratando-se de liminar em ação possessória, cabe ao juiz, 

nesta fase, examinar apenas se houve ou não comprovação hábil dos 

requisitos legais do art. 561 do C.P.C. Compulsando os autos, verifico pelo 

documento ID 22632759 que em 13.07.2016 as partes celebraram um 

contrato de comodato do imóvel objeto da presente ação, cuja assinatura 

de ambas as partes teve firma reconhecida pelo Cartório de 2º Ofício 

desta urbe. Consta na cláusula 10ª do aludido contrato que “o presente 

contrato é celebrado pelo prazo de 03 (três) anos, iniciando sua vigência 

na data da assinatura do presente e expirando em 12/07/2019, 

independente de notificação, aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

obrigando-se o COMODATÁRIO a desocupar o imóvel, na data antes 

referida, entregando-o nas condições previstas neste instrumento 

contratual”. O documento ID 22632781 demonstra que em 19.07.2019 o 

requerido foi notificado para desocupar o imóvel, no entanto permaneceu 

inerte, fato que evidencia o esbulho possessório. Ademais, a farta 

documentação carreada aos autos demonstra que o requerido foi 

funcionário da arrendatária da área e também do proprietário da 

empresa/requerida, sempre residindo no imóvel a título de comodato. Pelo 

exposto, estando provado o quanto baste que a requerente detinha a 

posse plena da área; que sobre ela se verifica o esbulho; que o requerido 

é o responsável por esse ato; que a ação foi intentada em menos de ano e 

dia do esbulho, preenchendo assim os requisitos exigidos pelo art. 927 do 

C.P.C., CONCEDO A LIMINAR de reintegração na posse da área 

esbulhada, pleiteada pelos autores na exordial, o que faço com 

fundamento no art. 562 do mesmo diploma legal. Havendo resistência por 

parte do requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. No mais, aguarde-se 

a apresentação da contestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de 

março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1010719-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010719-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME REU: JOAO MARIA DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação de reintegração de posse movida por 

Astowil Laminadora e Serraria Ltda. – ME contra João Maria de Souza. 

Aduz a requerente que é proprietária do imóvel rural denominado Chácara 

nº 40, com área de 12,10 hectares, registrada sob a matrícula nº 92 do 

CRI local. Alega que a sua sede se situa no referido imóvel, onde 

antigamente desenvolvia atividade de laminadora e serraria, no entanto, 

entre 1996 a 2007 arrendou a área para a madeireira J.B. Archer, e entre 

2007 a 2011 a arrendou para a J.B. Archer Junior & Cia Ltda. Afirma que 

em 17.11.1997 a arrendatária contratou o requerido para desempenhar a 

função de serviços gerais, ocasião em que lhe sublocou uma das casas 

destinadas a funcionários do empreendimento que existiam no imóvel. 

Esclarece que o vínculo empregatício findou-se em 10.05.2006, e a partir 

daí o requerido passou a residir no imóvel de forma não onerosa, mediante 

comodato. Aduz que entre 2016 a 2017 ele trabalhou para o Sr. Astor 

Weiss, proprietário da requerente, para efetuar a demolição e 

desmontagem de um barracão e de algumas casas da antiga colônia de 

funcionários, além da reforma do antigo escritório da empresa, onde foi 

edificada uma residência. Assevera que o requerido se mudou para a 

referida residência, também a título de comodato, o qual se findaria em 

12.07.2019, data em que deveria restituir a posse do bem, no entanto, 

mesmo notificado em 17.07.2019 para desocupar voluntariamente o imóvel 

ele se recusa a sair de lá, configurando nítido esbulho possessório. Desta 

forma, ingressou com a presente ação visando a reintegração de posse 

da área em comento. Por decisão ID 27309561 este Magistrado designou 

audiência de justificação prévia, no entanto o requerido não compareceu 

ao ato, muito embora tenha sido devidamente citado e intimado, conforme 

certidão ID 29287338. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 562 

do C.P.C., que estando a petição inicial devidamente instruída o Juiz 

deferirá, sem ouvir o requerido, a liminar de reintegração de posse, caso 

contrário, determinará que o requerente justifique previamente o alegado, 

citando-se o requerido para comparecer à audiência que for designada. 

Muito embora este tenha sido devidamente citado e intimado para 

comparecer à audiência de justificação prévia, ID 29287338, o ato restou 

prejudicado ante a sua ausência, conforme termo de audiência ID 

30231760. Tratando-se de liminar em ação possessória, cabe ao juiz, 

nesta fase, examinar apenas se houve ou não comprovação hábil dos 

requisitos legais do art. 561 do C.P.C. Compulsando os autos, verifico pelo 

documento ID 22632759 que em 13.07.2016 as partes celebraram um 

contrato de comodato do imóvel objeto da presente ação, cuja assinatura 

de ambas as partes teve firma reconhecida pelo Cartório de 2º Ofício 

desta urbe. Consta na cláusula 10ª do aludido contrato que “o presente 

contrato é celebrado pelo prazo de 03 (três) anos, iniciando sua vigência 

na data da assinatura do presente e expirando em 12/07/2019, 

independente de notificação, aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

obrigando-se o COMODATÁRIO a desocupar o imóvel, na data antes 

referida, entregando-o nas condições previstas neste instrumento 

contratual”. O documento ID 22632781 demonstra que em 19.07.2019 o 

requerido foi notificado para desocupar o imóvel, no entanto permaneceu 

inerte, fato que evidencia o esbulho possessório. Ademais, a farta 

documentação carreada aos autos demonstra que o requerido foi 

funcionário da arrendatária da área e também do proprietário da 

empresa/requerida, sempre residindo no imóvel a título de comodato. Pelo 

exposto, estando provado o quanto baste que a requerente detinha a 

posse plena da área; que sobre ela se verifica o esbulho; que o requerido 

é o responsável por esse ato; que a ação foi intentada em menos de ano e 

dia do esbulho, preenchendo assim os requisitos exigidos pelo art. 927 do 

C.P.C., CONCEDO A LIMINAR de reintegração na posse da área 

esbulhada, pleiteada pelos autores na exordial, o que faço com 

fundamento no art. 562 do mesmo diploma legal. Havendo resistência por 

parte do requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. No mais, aguarde-se 

a apresentação da contestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de 

março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1014643-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014643-54.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO MARIA DE SOUZA REU: ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de interdito proibitório que João 

Maria de Souza move contra Astowil Laminadora e Serraria Ltda-ME, ao 

fundamento de que desde o ano de 1998 reside em um imóvel rural situado 

no KM 829 da BR 163, Gleba Celeste, nesta urbe, no entanto, alega que 

por ser analfabeto, foi ludibriado pelo proprietário da requerida, que o fez 

assinar uns papéis sob o pretexto de se tratarem de documentos a fim de 

possibilitar a transferência da titularidade da energia elétrica, no entanto, 

posteriormente descobriu se tratar de um contrato particular de comodato. 

Alega que vem recebendo ameaças de despejo do representante da 

requerida, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de preservar a 

sua posse sobre o imóvel. Ocorre que paralelo à presente ação tramita a 

ação de reintegração de posse nº 1010719-35.2019.8.11.0015, movida 

pela ora requerida contra o ora requerente, onde restou demonstrado que 

o Sr. João reside há vários anos no imóvel em discussão a título de 

comodato em razão de que foi funcionário da arrendatária da área e do 

proprietário da empresa/requerida. O contrato de comodato celebrado 

entre as partes teve a firma reconhecida “por verdadeiro”, ou seja, ambos 

estavam presentes perante o tabelião quando o celebraram, o que 

evidencia que o requerente tinha plena ciência do que estava assinando, 

até porque, repito, ele era funcionário da empresa requerida. Pelo exposto, 

indefiro o pedido liminar de interdito proibitório, até porque nos autos nº 

1010719-35.2019.8.11.0015 foi deferida a reintegração de posse da ora 

requerida no imóvel em questão. Diante do comparecimento espontâneo da 

requerida aos autos, ID 30231785, reputo ela como citada e determino se 

aguarde a apresentação da contestação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

17 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011054-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUILHERME FERRETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011054-54.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCO GUILHERME FERRETTI REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos etc. Trata-se de ação revisional que Francisco Guilherme 

Ferretti move contra Banco Santander S.A., ao fundamento de que 

celebrou um contrato de financiamento imobiliário com o requerido, 

assumindo o compromisso de pagar 360 parcelas mensais, iniciando-se a 
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primeira no valor de R$ 1.150,44. Afirma que após o pagamento de 33 

parcelas renegociou a dívida, ficando isento do pagamento das parcelas 

referentes a novembro de 2018 até abril de 2019, retomando o pagamento 

das 327 parcelas remanescentes em 14/05/2019, no valor de R$ 2.213,07, 

no entanto acredita que o valor ideal da parcela seria de R$ 1.995,63, uma 

vez que o laudo do seu perito prevê que em se tratando de tabela SAC, as 

parcelas devem ser decrescentes, o que evidencia a cobrança de 

encargos abusivos, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de 

depositar o valor das parcelas que entende incontroversas a fim de ilidir a 

mora contratual. Posteriormente, por petição ID 27605129, o requerente 

compareceu aos autos informando que procedeu ao depósito judicial das 

parcelas incontroversas, no entanto, o requerido procedeu a consolidação 

da propriedade fiduciária do imóvel em seu favor e designou leilão do bem, 

razão pela qual pugna pela tutela de urgência a fim de que seja 

determinada a suspensão do leilão. É o relato do necessário. DECIDO. 

Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Compulsando os 

autos, verifico pelo documento ID 22883574, que as partes celebraram um 

contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, 

onde o requerente tomou emprestada a quantia de R$ 171.500,00, se 

comprometendo a pagá-la em 360 parcelas mensais, com juros efetivos 

anuais de 11,70% e sistema de amortização SAC, com o valor da primeira 

parcela de R$ 2.150,44. Muito embora o requerente afirme que exista a 

cobrança de diversos encargos ilegais e abusivos no aditivo contratual, 

bem como que procedeu ao depósito do valor das parcelas que entende 

incontroverso, e ainda, que o imóvel dado como garantia fiduciária estaria 

indo para leilão, a verdade é que ele não fez qualquer prova do alegado. 

Não instruiu a exordial com cópia do suposto aditivo contratual e nem de 

qualquer comprovante de pagamento ou da consolidação da propriedade 

fiduciária do imóvel, e muito menos de que o bem estaria indo para leilão. 

Pelo exposto, ante a absoluta ausência de provas do alegado, indefiro o 

pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. Oportunamente, defiro 

ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 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. 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. 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). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BENDER NOBREGA (AUTOR(A))

GUSTAVO NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FILTER FRIEDRICH OAB - RS79073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GTR HOTEIS E RESORT LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000756-66.2020.8.11.0015 AUTOR: 

GUSTAVO NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA AUTOR(A): SHEILA BENDER 

NOBREGA REU: GTR HOTEIS E RESORT LTDA Vistos etc. Os requerentes 

pleiteiam a outorga de tutela provisória de urgência para que todos os 

pagamentos relativos ao contrato mencionado nos autos sejam 

suspensos, quer seja de parcelas vincendas, quer seja inerentes ao 

pagamento da quota condominial, devendo ser oficiado à administradora 

predial para que cesse as cobranças em seus nomes a título de taxa 

condominial e que tal responsabilidade seja exigida do incorporadora 

requerida, bem como que esta se abstenha de inserir seus nomes nos 

cadastros restritivos de crédito. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando a documentação 

carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a 

necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, 

principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro 

o pedido. Também indefiro o pedido de pagamento das custas processuais 

ao final, eis que inexiste previsão legal a respeito. Ademais, o art. 456 da 

CNGCGJ/MT estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da 

distribuição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – VALOR DA CAUSA - CORREÇÃO DE OFÍCIO – PROVEITO 

ECONÔMICO PERSEGUIDO PELA AUTORA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

EM MOMENTO POSTERIOR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE - ITEM 2.14.2 DA CNGC – RECURSO 

DESPROVIDO. O proveito econômico pretendido pela empresa em ação de 

recuperação judicial é justamente o valor dos créditos apresentados na 

petição inicial e que se pretende negociar, ou seja, é o proveito perseguido 

pela autora da ação, o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da 

demanda. Não prospera o pedido de recolhimento das custas ao final do 

processo, conforme estabelece a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça: “2.14.2 – A taxa judiciária e as custas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei”. Principalmente quando a postulante não demonstra sua 

incapacidade momentânea para o pagamento. (AI 97318/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) No entanto, com o 

fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o pedido de parcelamento das 

custas processuais em quatro parcelas. Intimem-se os requerentes para 

que procedam ao pagamento das custas processuais, em quatro parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, sob pena 

de extinção da ação sem resolução de mérito. No mais, 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. 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. 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). Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002141-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES SOBRINHO (REU)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002141-49.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

E10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: ALCIDES ALVES 

SOBRINHO Vistos etc. Cuida-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR”, movida por E10 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de ALCIDES ALVES 

SOBRINHO, alegando que, firmou com o requerido um “Instrumento 

Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Contrato” relativo ao 

imóvel lote 04, quadra 05, com área de 300,00 m², localizado no Jardim 

Copacabana, pelo valor de R$ 163.348,50 (cento e sessenta e três mil, 

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), cujo o pagamento 

seria feito na forma especificada no ID. 29744679 – Pág. 2. Esclarece que 

o requerido se encontra inadimplente com as parcelas desde março de 

2019. Informa ter notificado o requerido extrajudicialmente, na data de 

19.09.2019, para que efetuasse o pagamento dos valores em atraso, 

todavia, este se quedou inerte. Desta feita, pugna pela concessão da 

tutela provisória de urgência para a imediata reintegração de posse do 

imóvel objeto da ação. No mérito, busca a declaração da resolução do 

contrato entabulado entre as partes. A inicial veio instruída com os 

documentos de ID. 29744683/29745999. 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 

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. 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). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO 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 do requerido, 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 formulado pela parte requerente. 9. Por 

conseguinte, 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. 10. Cite-se e intime-se o requerido, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-o 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. 11. 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). 12. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001017-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECLESIARTE ALVES GAIOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))
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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: 1001017-31.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ECLESIARTE ALVES GAIOZO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se 

de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por ECLESIARTE ALVEZ GAIOSO em 

face de BANCO BMG S/A, na qual o requerente pugna, em sede de tutela 

de urgência, seja determinado que o requerido se abstenha de efetuar a 

cobrança do débito impugnado, sob o argumento de que não se recorda 

de ter realizado contratação de cartão de crédito com o requerido. Requer, 

ainda, seja determinada a exibição da via original do contrato em comento. 

A exordial veio acompanhada dos devidos documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido: 1. 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. 2. 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. 3. Tratando-se 

de lide que tem por base a negativa de relação contratual, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, 

a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente seu 

inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado. 3.1. 

Destarte, o perigo de dano este também perfaz sobejamente demonstrado, 

seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a não suspensão 

da cobrança do débito em questão e a possível inclusão dos dados nos 

órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na 

maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos 

reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, 

importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a 

possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é 

revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos 

os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, defiro a tutela de 

urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a 

cobrança (desconto em folha de pagamento) no que tange ao débito em 

questão (cartão de crédito), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente 

decisum, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. 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. 7. 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. 7.1. Destarte, com fulcro no artigo 139, inciso VI, determino que a 

parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da realização da 

audiência de conciliação ou mediação, exiba em juízo cópia do contrato 

que originou o débito em discussão, sob pena de incidir na sanção do art. 

400, inciso I, do mesmo diploma legal. 8. 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). 9. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011037-52.2018.8.11.0015

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:

IZAEL BARRETO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BALI OTICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011037-52.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: BALI OTICAS LTDA - EPP, IZAEL 

BARRETO DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

22215688. 2. Tendo em vista o decurso do prazo assinalado para 

cumprimento da obrigação, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos 

autos, informando se houve a quitação do acordo e/ou formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

extinção do processo pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem-me 

os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003337-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DOUGLAS DE PAULA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003337-93.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

MICHAEL DOUGLAS DE PAULA ROCHA Vistos etc. 1. Retifique-se o 

registro e a autuação para que passe a constar Cumprimento da Sentença 

que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa, em 

conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do 

Código de Processo Civil. 2. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, 

III do CPC, defiro o pedido de ID. 19795084, e consequentemente, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano. 3. Findo o 

prazo fixado acima sem indicação precisa de bens (não bastará novo 

pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino desde já o 

arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, 

sendo que a partir dai começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009161-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS GUARATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ROBSON EDUARDO MANNRICK OAB - MT26997/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009161-28.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

SET IMOBILIARIA LTDA EXECUTADO: ANTONIO MARCOS GUARATO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por SET IMOBILIÁRIA LTDA em face de ANTONIO MARCOS GUARATO, 

visando o recebimento de crédito oriundo de um contrato de compra e 

venda de um imóvel. Juntou documentos (Ids. 21537384/21537943). 

Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado (Id. 22136203). 

Devidamente citado (ID. 24344756), o executado opôs embargos à 

execução (ID. 24074026). É O RELATÓRIO. DECIDO. Preliminarmente, 

cumpre destacar que são cabíveis os embargos à execução desde que 

atendidos os requisitos dos art. 914 e 915 do Código de Processo Civil. O 

art. 914, § 1º, do CPC determina que “os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado”, pois, conforme 

ensinamento de Araken de Assis, “o exercício da ação de embargos gera 

uma relação processual, paralela à execução autônoma e discernível. Por 

óbvio, esta nova relação possui os seus próprios elementos de existência, 

requisitos de validade e fatores de eficácia”.[1] Logo, inadmissível os 

embargos apresentados no bojo da própria execução, por contrariar o 

citado dispositivo processual. No entanto, a mais recente jurisprudência do 

E. TJ/MT segue no sentido de que o equívoco do devedor em protocolar os 

embargos no bojo da execução se trata de mero erro material, escusável 

e passível de correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do 

prazo legal e preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser 

determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA 

PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR 

DEPENDÊNCIA – PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO 

ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA 

DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS 

CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada 

tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser 

determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, 

intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito 

com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e 

porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade 

processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do 

executado. (Ap 1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino 

que a Srª Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 24074020, ID. 

24074026, ID. 24074028, ID. 24074029 e ID. 24074035, e concedo o prazo 

de cinco dias, para que o executado proceda à distribuição por 

dependência, em autos apartados dos embargos à execução Por 

conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal [1] ASSIS, Araken 

de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013559-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCEDALVA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1013559-18.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, em razão da pandemia do COVID-19 – Novo Coronavírus e de 

acordo com a Portaria-conjunta n. 247 de 16/03/2020, do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

06/08/2020, às 13 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, no 

Fórum local de Sinop-MT (sala 40). Sinop-MT, 24 de março de 2020 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006441-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1006441-25.2018.8.11.0015 Ante a pandemia 

do COVID-19 – Novo Coronavírus e de acordo com a Portaria-Conjunta nº 

247, de 16/03/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cancelo a 

audiência designada nestes autos e redesigno o ato para o dia 

29/07/2020, às 14h. Cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015). A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015). TF

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001010-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA (REQUERIDO)

 

DILIGÊNCIA INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

BAIRRO MENINO JESUS nesta cidade de Sinop/MT, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências. Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a 

carta precatória será devolvida sem cumprimento.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000492-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

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:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO Residencial Reserva Celeste, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 24 de março de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000990-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLISEU PAROLIN- MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI - ME 

(DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO Setor Industrial, devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 24 de março de 2020. Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000965-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE SALETE CAMIANSKI (REU)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (REU)

 

PROCESSO PJE 1000965-40.2017.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que os REQUERIDOS efetuassem o pagamento 

do débito, bem como sem que apresentassem embargos monitórios, 

embora devidamente citados pessoalmente. Procedo à INTIMAÇÃO Da 

parte AUTORA para que em quinze dias especifique as provas que 

pretendem produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou diga se pretende 

o julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003366-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003366-07.2020.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da 2ª Vara Cível dessa Comarca, determino 

a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006830-10.2018.8.11.0015

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:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1006830-10.2018.8.11.0015 Intime-se o 

requerente a se manifestar sobre a petição e documentos do id 29292977, 

no prazo de cinco dias. Fica indeferido o pedido de suspensão do 

processo, ante a ausencia de previsão legal. TF

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003267-37.2020.8.11.0015

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:

MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003267-37.2020.8.11.0015 Verifico que o 

contrato apresentado se encontra sem assinatura (ID: 30561788) e a 

notificação de Id. 30561790 retornou com a informação: ausente. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, apresentando o contrato assinado e a notificação válida 

da parte requerida, ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. No mesmo prazo, deve 

proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial. TF

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003311-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JOSE FURTADO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003311-56.2020.8.11.0015 Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a guia das custas 

processuais, uma vez que só foi anexado o comprovante de pagamento, 

sob pena de devolução da Carta Precatória. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003205-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALTE BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTES)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003205-94.2020.8.11.0015 Considerando 

que, ao ingressar com a petição inicial, incumbe à parte autora instruí-la 

com os documentos mínimos à sua analise, intime-se a Defensoria Pública 

para que apresente os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. TF

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007690-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1007690-11.2018.8.11.0015 Defiro o pedido 

de Id. 22624539. Expeça-se o competente mandado, observando o 

endereço indicado na exordial, nos termos da decisão de Id. 14596009. 

Cite-se. TF

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002588-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ANDRASAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA (REU)

VANESSA EVANGELISTA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002588-37.2020.8.11.0015 Trata-se de ação 

fundada em contrato de locação comercial e residencial, na qual a 

requerente alega a inadimplência da requerida quanto aos aluguéis e 

demais encargos, no valor total de R$ 189.586,87 (cento e oitenta e nove 

mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), razão pela 

qual pugna pela concessão liminar do despejo. A possibilidade de despejo 

liminar encontra previsão no artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, que 

assim dispõe: “Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, 

as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo”. Grifei. No caso, os 

contratos de locação comercial e residencial juntados no Id nº. 30111768 

a 30112788 contém garantia, prevista no artigo 37, inciso II, da Lei nº 

8.245/1991, qual seja, a fiança. Assim, não é possível deferir a medida 

liminar, fundamentada na Lei de Locação, uma vez que o contrato sub 

judice possui garantia de fiança, na forma do inciso IX, do art. 59, da lei de 

regência. A jurisprudência é nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM 

GARANTIA. FIANÇA. DESPEJO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, objetivada na 

instância de origem, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, exige a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo 

determina o artigo 59, § 1º, IX da Lei de Locação (Lei nº 8.245/91), 

estando o contrato de locação comercial garantido por fiança, não poderá 

o despejo ser concedido em sede liminar. 3. A Lei de Locação não 

apresenta qualquer impeditivo em ser a garantia dada pela sócia da 

empresa, uma vez que a personalidade da pessoa jurídica não se 

confunde com a da pessoa física. 4. Recurso conhecido e desprovido”. 

(TJ-DF 07058939520198070000 DF 0705893-95.2019.8.07.0000, Relator: 

SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) De igual modo, não há possibilidade de acolhimento da tutela 

de urgência, fundamentada no artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), uma vez que esta somente é cabível 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. Neste ponto, analisando os documentos juntados à inicial, verifico 

que a requerente não se desincumbiu de comprovar de forma satisfatória 

as alegações exordiais, a fim de possibilitar a concessão da tutela de 

urgência, notadamente no que tange ao requisito “perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, em cognição sumária, não 

se pode afirmar que a inadimplência contratual, por si só, seja capaz de 

gerar dano irreparável, já que, como dito alhures, o contrato de aluguel 

está garantido pela fiança (cláusula 19) e a cláusula 3º, parágrafo 4º do 

contrato anexado no Id nº. 3011768 a 30112788 é expresso em afirmar 

que: “Caso o aluguel não seja pago na forma avençada , por motivos 

comprovadamente imputáveis a LOCATÁRIA, este sofrerá acréscimo de 

20% sobre o valor em atraso, a título de multa, bem como correção 

monetária com base na variação pro rata die até o efetivo pagamento, 

devidamente acrescido da taxa de juros de 1% ao mês, sendo este 

calculado pro rata die “[...]”. Não se deve olvidar, ainda, que a ação de 

despejo por falta de pagamento de alugueres c/c cobrança de tais verbas 

e acessórios, pode ensejar a purgação da mora do locatário, nos termos 

do artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91, o que, caso concedida a tutela de 

urgência, fará decair sensivelmente o alcance dessa prerrogativa. Dessa 

forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e 

o perigo de dano alegado na inicial, não há como acolher o pedido de tutela 

de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na 

sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do 

contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução 

processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse 

sentido do artigo 296 do CPC/2015. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA com fundamento no artigo 59, § 1º, inciso IX 

c/c artigo 37, inciso II, ambos da Lei nº 8.245/91 e artigo 300 do CPC/2015. 

Ademais, embora tenha a requerente manifestado desinteresse na 

realização da audiência de conciliação (pag. 08 da inicial), segundo artigo 

334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a manifestação de ambas as partes 

para que seja dispensada referida solenidade. Portanto, nos termos do art. 

334 do CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 
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06/08/2020, às 16h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-o 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, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. 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). Conste, ainda, do mandado que poderá o locatário evitar a 

rescisão da locação se, dentro dos 15 (quinze) dias, contados da citação 

e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos até a data do efetivo pagamento, na forma 

prevista no inciso II do art. 62 da Lei nº 8.245/91. Intimem-se, sendo a 

requerente na pessoa do seu advogado (art.334, §3º, do CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001364-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001364-64.2020.8.11.0015 Cuida-se de pedido de 

tutela de urgência, em que o requerente alega ter sido vítima de fraude, 

uma vez que teve o seu cartão de crédito clonado, sendo lançadas 

compras, saques e empréstimos não realizados pelo requerente. Requer 

que o requerido se abstenha de efetuar novos lançamentos e descontos 

no seu cartão de crédito, bem como de incluir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. DECIDO: Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, 

§§ 1º, 3º e 4º, conforme documentos e declaração de hipossuficiência 

anexados aos autos. O artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) 

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. Analisando os documentos juntados à inicial, verifico que os 

elementos evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante do 

boletim de ocorrência registrado pelo requerente junto à Polícia Judiciária 

Civil de Sinop, no qual declarou “que recebeu uma ligação de uma mulher 

se passando por gerente do banco, o comunicante recebeu a informação 

dessa mulher falando que o cartão do mesmo estava tentando ser clonado 

e que mandaria uma rapaz para pagar o cartão. Na hora chegou um rapaz 

com camisa azul, calça preta, com a identificação do Banco Bradesco, o 

comunicante então passou o cartão para o rapaz que foi embora. O 

comunicante percebeu que o seu cartão estava sendo utilizado, entrou em 

contato com a central do banco para realizar o cancelamento, porém 

algum tempo depois veio a descobrir que seu telefone etária clonado, 

descobrindo assim que não ligou realmente para o sac de atendimento do 

banco, sendo a ligação desviada para os suspeitos (que foram na casa 

do comunicante) que se passaram por atendente do Bradesco, relatando 

que iria realizar o cancelamento do seu cartão [...]” (ID 22530878). 

Ademais, o requerente registrou reclamação junto ao banco ao requerido, 

oportunidade em que declarou ter sido vítima de golpe (Id nº. 29234559), 

bem como contestou os gastos realizados no seu cartão de crédito (Id nº. 

29234557), contudo o requerido permaneceu inerte. Desta forma, 

vislumbro que os fatos alinhavados na inicial mostram-se verossímeis, 

especialmente pela relevância que se vê nos documentos encartados com 

a peça inicial, não podendo o requerente, assim, ser cobrado por algo que 

não contratou ou comprou. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

NÃO FAZER, BEM COMO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA – ESTORNO DOS DÉBITOS EFETUADOS NA 

CONTA CORRENTE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO DE 

TITULARIDADE DO AGRAVADO, ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO OU 

EXCLUSÃO DOS SEUS DADOS CADASTRAIS PERANTE OS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS 

IMPUGNADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 

300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A tutela provisória deve ser 

mantida uma vez que os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente 

(art. 300, do Novo Código de Processo Civil) foram integralmente 

preenchidos. Da leitura dos autos é possível identificar que o Agravado 

trouxe provas que indicam a probabilidade de ter sido vítima do que se tem 

denominado como clonagem de cartão de crédito, cujo gasto provocado 

pela sua utilização a partir do evento não corresponde ao seu perfil. É 

possível identificar também que as transações foram impugnadas pelo 

Agravado e ainda assim o Agravante insiste na cobrança de valores não 

reconhecidos por seu cliente. Patente, pois, a necessidade de ser mantida 

tutela de urgência pretendida, para que o Agravante realize o estorno dos 

débitos efetuados na sua conta corrente referente ao cartão de crédito de 

titularidade do Agravado, exclua ou abstenha-se de incluir seus dados 

cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como suspenda 

a cobrança dos valores impugnados, a fim de se evitar dano grave ou de 

difícil reparação no curso da demanda. Precedentes deste Tribunal de 

Justiça. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. AGRAVO DE 

I N S T R U M E N T O [ . . . ] ” .  ( T J - S P  2 0 9 6 4 9 6 3 3 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2096496-33.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de 

Julgamento: 11/07/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/07/2018) Denota-se, outrossim, presente o risco de ocorrer 

dano irreparável ou de difícil reparação, ante o perigo do seu nome ser 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e ter restrito o seu crédito na 

praça. Dessa forma, presentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, merece 

acolhimento parcial o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, 

de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, do CPC, 

para o fim de determinar que o requerido suspenda a cobrança dos 

valores referentes ao cartão de crédito sub judice e se abstenha de 

negativar o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, até 

ulterior deliberação em contrário, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia. Nos termos do art. 334 do CPC, designo 

audiência para tentativa de conciliação para o dia 13/08/2020, às 13h, a 

ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o 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. 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). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002700-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))
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ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002700-06.2020.8.11.0015 O requerente alega que 

adquiriu um lote urbano, para pagamento parcelado. Argumenta que, em 

razão de problemas financeiros, solicitou a rescisão do contrato à 

requerida, com a restituição de 90% dos valores pagos, porém a requerida 

se recusou, tendo alienado o imóvel para terceiro. Assim, pugna que a 

requerida se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito; bem como de realizar cobranças referente ao contrato. DECIDO. 

Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez 

que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração de hipossuficiência e cópia CTPS, (IDs 30182399 a 

30182405). O artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando existirem elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e estiver presente 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. Com tais 

considerações, verifico, no caso vertente, que é de rigor o deferimento do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que presentes os 

requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do 

CPC/2015. Ressai dos autos que o requerente, alegando dificuldades 

financeiras, pretende rescindir o contrato de compra e venda do lote de 

terreno urbano, sem ser coagido pela inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores, haja vista que alega a abusividade do valor que a 

requerida pretende reter pela rescisão imotivada. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifica-se que o requerente aderiu ao 

contrato de venda e compra de imóvel urbano em loteamento, com os 

encargos a ele inerentes. Contudo, analisando a condição resolutiva do 

contrato (Cláusula Penal Compensatória – Cláusula Décima Sexta – id nº. 

30182613 -Pág 07), nota-se a plausibilidade do direito invocado, diante da 

cláusula penal fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do instrumento contratual. Assim, a princípio, observa-se a 

abusividade contratual, uma vez que a requerida pretende reter valores 

em percentuais a incidirem sobre a totalidade do contrato e não sobre os 

valores pagos. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO ADQUIRENTE. 

DIREITO DE RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. PERCENTUAL RETIDO. 

ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 

284 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte 

tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda 

de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo 

vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 

25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os 

prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 

2. Ademais, não é possível na via especial rever a conclusão contida no 

aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal 

melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do 

contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do 

STJ. 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal ao qual teria 

sido dada interpretação divergente daquela firmada por outro Tribunal 

importa em deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF. 

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1366813/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 

01/04/2019) Assim, diante da plausibilidade do direito, considerando o 

impasse referente à restituição dos valores pagos, bem como o perigo da 

demora, consubstanciado no risco do requerente ver seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito, o que acarreta evidente 

abalo ao crédito, há de serem deferidos os pedidos de suspensão da 

exigibilidade dos valores contratados e que a requerida se abstenha de 

negativar o nome do requerente. Por outro lado, quanto ao pedido de 

suspensão da cobrança do IPTU, por ser questão relativa ao mérito da 

demanda, resta impossibilitada a análise neste momento processual, uma 

vez que os fatos reportados na inicial demandam o contraditório. Posto 

isso, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com 

fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome do requerente 

nos órgãos e proteção ao crédito ou providencie a exclusão, no prazo de 

cinco dias, caso já tenha feito a negativação, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, determino a suspensão 

da exigibilidade das parcelas contratadas objeto desta ação, até ulterior 

ordem judicial em contrário. Nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

13/08/2020, às 14h30min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-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, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. 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). Intimem-se, sendo os requerentes na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). T

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004765-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1004765-76.2017.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 22245321. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014010-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014010-43.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 
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presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, pois o fato de ser pensionista não lhe retira a 

oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade empregatícia, 

uma vez que é jovem e não afirmou ser portadora de alguma doença. 

Cumpre frisar que lhe foi oportunizado demonstrar a condição financeira 

alegada, ocasião em que poderia ter apresentado documento apto a 

demonstrar a hipossuficiência. No entanto, sequer indicou qual a sua 

profissão, limitando-se a dizer que vive com parcos recursos, sem a 

devida comprovação. Logo, a requerente não demonstrou a ausência de 

condições para arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tampouco 

a impossibilidade momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação da parte autora para recolher as 

custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. TF

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005805-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR FERREIRA PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1005805-59.2018.8.11.0015 Defiro o pedido de 

Id. 23077953. Desta forma, atendidas as disposições contidas no art. 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69, com a expressa estimação pecuniária do valor 

do bem (ID: 23077954), determino a conversão da Ação de Busca e 

Apreensão em Ação de Execução. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO 

PEDIDO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - ARTS. 264 E 294 DO CPC - ART. 5º 

DO DECRETO-LEI N. 911/69 - PEDIDO NÃO APRECIADO - FEITO EXINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CITRA PETITA - RECURSO 

PROVIDO. É nula a sentença que não aprecia pedido formulado pelas 

partes, o que impõe sua desconstituição. Se o réu ainda não foi citado, é 

cabível a emenda à inicial aditando o pedido para que a ação siga o rito da 

execução por título extrajudicial (arts. 264 e 294 do CPC e art. 5º do 

Decreto-Lei n. 911/69)”. (Ap 51586/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015). Desta forma, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do devedor. 

Após, providencie-se a citação para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos 

do CPC). Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de 

embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba 

reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a 

que alude o art. 829, caput, do CPC. (§1º, do art. 827, do CPC). Procedida 

à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a primeira via 

do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de embargos, 

retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora. Não paga a dívida 

no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à penhora e 

respectiva avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do 

crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em 

bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de Processo Civil. Se 

o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bem 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC. Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos (art. 914, C.C. 

915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item 

anterior, reconhecendo o débito 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). Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003112-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003112-34.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30452912), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003119-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003119-26.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 
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1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30457239), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003208-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CUSTODIA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE OAB - MT27152/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1003208-49.2020.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID nº 

30523657), deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que é improvável a conciliação nesta fase 

processual. Cite-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. 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). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. TF

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008400-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SAUER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1008400-65.2017.8.11.0015 Verifico que o 

veículo que se pretende penhorar encontra-se alienado fiduciariamente 

(ID: 21551525). Neste ponto, dispõe o art. 66 da Lei 4.728/65, com a 

redação que lhe deu o art. 1º do DL 911/69: “Art. 66. A alienação fiduciária 

em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da 

coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com 

a lei civil e penal.” Por força da alienação fiduciária, o executado é mero 

possuidor do veículo, que não integra seu patrimônio, mas, sim, o do 

credor fiduciário. Os direitos que podem ser objeto de constrição judicial 

são apenas aqueles que podem ser livremente cedidos, que não é o 

presente caso. A jurisprudência tem se firmado nesse sentido: “RECURSO 

DE APELAÇÃO E REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE AUTOMÓVEL – 

DESCONSTITUIÇÃO – FRAUDE A EXECUÇÃO FISCAL – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – BEM 

NÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO/ALIENANTE – HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – RESISTÊNCIA AO MÉRITO DA AÇÃO PELO 

EMBARGADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme a jurisprudência dominante do C. STJ, a existência de alienação 

fiduciária sob o automóvel, impede a penhora do bem, em razão do mesmo 

não integrar o patrimônio do devedor, descaracterizando também, e por 

idêntico raciocínio, a configuração da fraude fiscal. Nos embargos de 

terceiro é inaplicável o princípio da causalidade se o embargado ofereceu 

resistência ao mérito da ação, devendo arcar com o ônus da 

sucumbência, caso reste vencido.”. (TJMT-Apelação / Remessa 

Necessária 48430/2011, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013). 

Assim, indefiro o pedido de penhora do veículo “Peugeot/Boxer F35OMH 

HOl, ano 2005/2006, placa KAT-8434”. Intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006626-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 100.6626-97.2017.8.11.0015 O requerente foi 

intimado pessoalmente para providenciar a habilitação de todos os 

herdeiros no feito, no prazo de dez dias (Id nº.21917190). Contudo, 

manteve-se inerte. No Id de nº. 23181492 a Defensoria Pública do Estado 

requereu a sua desvinculação do processo, uma vez que o requerente 

promoveu a contratação de advogado particular, para assisti-lo na 

presente demanda. DECIDO: Defiro o pedido de Id. 23181492. Promova-se 

a desvinculação da Defensoria Pública do Estado da presente demanda. 

Outrossim, intime-se o requerente, pessoalmente, para que dê 

prosseguimento no feito, regularizando a sua representação processual e 

promovendo a habilitação dos herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. T

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007481-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ANTONIO DE MEDEIROS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1007481-76.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 26304877. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo n° 

1007481-76.2017.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

JEFFERSON ANTONIO DE MEDEIROS PEREIRA. Transitada esta em julgado, 

pagas as custas pelo requerente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009941-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DOS SANTOS PONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1009941-36.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 23155543. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1009941-36.2017.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

ELIZEU DOS SANTOS PONTE. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Ficam as partes 

dispensadas das custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do 

CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

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 

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

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004614-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LUCAS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004614-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

MARILZA LUCAS EVANGELISTA INVENTARIADO: ANTONIO VIANA DA 

SILVA Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita na forma do artigo 

98 do CPC. 2. O inventário processar-se-á na forma de arrolamento 

comum, regulado nos artigos 664 e seguintes do CPC, já que a herdeira 

Maria Luiza Lucas Viana da Silva não alcançou a maioridade. 3. Intime-se 

o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, acostar ao feito certidão 

negativa de testamento, emitida pela Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual prazo, retificar suas 

declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de 

partilha, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) 

bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido apresentado, além da 

prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas 

rendas, mediante apresentação das certidões negativas da Fazendas 

Pública Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado). 4. Cite-se, 

após, a herdeira não representada (Maria Luiza Lucas Viana da Silva), 

para que se manifeste em 15 dias. 5. Ato contínuo, vistas ao Ministério 

Público. 6. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 13 de março de 2020. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006244-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA VITTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO VITTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006244-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

HELGA VITTER REQUERIDO: GILBERTO VITTER Vistos. 1. Intime-se a 

inventariante para, no prazo de 20 dias, cumprir a decisão de id. 

14009832, regularizar a representação processual do herdeiro Selso 

Vitter, bem como acostar ao feito a escritura pública de doação da 

meação indicada no plano de partilha, porquanto a disposição da meação 

do cônjuge supérstite configura uma verdadeira doação, a qual, nos 

termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou 

instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o 

instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 

(Aresp 1447205, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 03/06/2019). Nesse 

sentido: SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE 

DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. 

FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à necessidade de 

lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação 

da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para dispor da meação não se 

equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do 

Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que 

possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a 

renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo 

judicial, a meação não se confunde com a herança. 4. A renúncia da 

herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por 
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aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 5. O ato de disposição 

patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos 

herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 

541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento 

particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento 

público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. Recurso 

especial desprovido. (REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO GRATUITA DA 

MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO 

DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE ESCRITURA 

PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA OBSERVÂNCIA DA FORMA 

PRESCRITA EM LEI. O cônjuge sobrevivente que era casado com o autor 

da herança sob o regime da comunhão universal de bens não possui 

direitos hereditários em relação ao patrimônio objeto do inventário, mas, 

sim, direito de meação sobre esse patrimônio, decorrente do regime de 

bens que regia o casamento. Desse modo, pretendendo o cônjuge 

sobrevivente ceder, gratuitamente, a sua meação aos herdeiros, não há 

falar em cessão de direitos hereditários, mas, sim, em doação da parte 

dos bens imóveis que compõem a meação. Conforme o art. 108 do Código 

Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que 

visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 

reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 

vigente no País, razão pela qual é imprescindível a formalização da doação 

por instrumento público. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70075182956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 08-02-2018) 2. Após, 

concluso para sentença. 3. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 19 de março 

de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009484-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDAIA MATILDE COUTINHO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOGDAN NICOLAU PEITTROSCKI LOIKO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009484-04.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

JANDAIA MATILDE COUTINHO DA LUZ INVENTARIADO: BOGDAN 

NICOLAU PEITTROSCKI LOIKO Vistos. 1. Manifeste-se a inventariante, no 

prazo de 15 dias, se possui interesse na conversão do presente 

inventário para o rito de arrolamento sumário, apresentando, se o caso, 

plano de partilha amigável, celebrada entre as partes, nos termos da lei, 

declarando os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, 

para fins de partilha, retificando o valor atribuído à causa, além de 

regularizar a representação processual de todos os herdeiros indicados 

na certidão de óbito de id. 14821307. 2. Ainda, por se tratar de caso de 

cessão de direitos hereditários em relação ao bem móvel, tome-se por 

termo, devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada na 

pessoa do advogado para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e 

quando houver instrumento público de mandato, pode a subscrição do 

termo ser feita pelo procurador, forte no artigo 1.806 do Código Civil c/c 

661, §1º do CC. 3. Não havendo interesse na conversão, no prazo supra 

assinalado, deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa e as 

primeiras declarações para incluir todos os colaterais indicados na 

certidão de óbito de i. 14821307, bem como acostar ao feito as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal, caso já não tenha sido 

realizado. 4. Cite(m)-se, após, os herdeiros não representados e a 

Fazenda Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 5. Após, 

concluso para deliberação. 6. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 19 de março 

de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006257-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGDA GEANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006257-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

INGDA GEANE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: MARIA ANTONIA 

BARBOSA DA SILVA Vistos. 1. Defiro a exclusão de Antonio da Silva do 

rol de herdeiros e meeiro do bem indicado. 2. Intime-se o(a) inventariante 

para, no prazo de 15 dias, retificar o plano de partilha amigável, celebrada 

entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros, os 

bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como 

atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha, além da 

regularização da representação processual da herdeira Indianara 

Barbosa. 3. Após, concluso para sentença. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINOP, 19 de março de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006386-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOELIA ESTEVES GARCIA BORGES BINDILATTI OAB - SP313181 

(ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO CORREA POSTERLLI OAB - SP395739 (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE SALAZAR GONCALVES SALVADOR OAB - SP236907 

(ADVOGADO(A))

MARCUS ROGERIO SANTANA OAB - SP382595 (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: 

1006386-40.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

[Busca e Apreensão de Menores, Guarda]; - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Busca e Apreensão de Menores, 

Guarda] Parte Autora: REQUERENTE: JANAINA GONCALVES DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: RAFAEL FAVALESSA DONINI Impulsiono estes 

autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS 

PARTES para ciência/manifestação da SENTENÇA de id- 25050281, no 

prazo legal. Sinop/MT, 24 de março de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE 

Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007102-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOELIA ESTEVES GARCIA BORGES BINDILATTI OAB - SP313181 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE SALAZAR GONCALVES SALVADOR OAB - SP236907 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (REU)

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: 

1007102-67.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda]; AUTOR(A): RAFAEL FAVALESSA DONINI REU: 

JANAINA GONCALVES DE SOUZA Impulsiono os presentes autos no 

sentido de proceder com a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA para ciência/manifestação da SENTENÇA de id- 25037671, no 

prazo legal. Sinop/MT, 24 de março de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE 
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Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDETE MINSKI OAB - RO3595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. M. (REU)

D. F. D. M. O. (REU)

B. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MARCON JUNIOR OAB - RO5510 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000792-11.2020.8.11.0015 Vistos. Tendo em vista a informação 

carreada ao id nº 28729022, dando conta de que ocorreu uma falha no 

sistema ao protocolar a presente ação, motivo pela qual ela foi novamente 

distribuída, agora sob o nº 1000796-48.2020.8.11.0015, com fundamento 

no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos, observando as formalidades 

legais. Sinop/MT, 05 de fevereiro de 2020. GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012971-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PEREIRA OAB - SP259834 (ADVOGADO(A))

AMANDA ROVERSI GOMES PERES OAB - SP362001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS (HERDEIRO)

DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA (HERDEIRO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 20(vinte) dias, sob pena de preclusão e 

arquivamento, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR 

CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) DESPACHO, que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s). (29274333 - Decisão). 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 “[... 3. Não 

havendo interesse na conversão, no prazo supra assinalado, deverá o(a) 

inventariante acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela 

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em 

igual prazo, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 620). 4. Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. ...]”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007460-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT11548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

N. C. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Polo Ativo e Polo Passivo INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para tomar CIÊNCIA acerca do(a/s) DESPACHO que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 30438055 - Despacho) que designou 

audiência para 21 de agosto de 2020, às 15:00 horas Ato Ordinatório 

expediente de remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça 

Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do 

CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012588-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. L. (REQUERENTE)

J. A. D. S. F. (REQUERENTE)

R. D. S. L. (REQUERENTE)

E. M. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA RIBEIRO DA SILVA OAB - PA012082 (ADVOGADO(A))

MAINE GOMES DE OLIVEIRA LADEIRA OAB - PA013036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Polo Ativo e Polo Passivo INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) Polo Ativo para tomar CIÊNCIA acerca do(a/s) DESPACHO que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 30433399 - Despacho) que designou 

audiência para 21 de agosto de 2020, às 13:30 horas Ato Ordinatório 

expediente de remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça 

Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do 

CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012756-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMALHO OAB - SP36955 (ADVOGADO(A))

MARCIO GUANAES BONINI OAB - SP241618 (ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA RAMALHO OAB - SP135964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. M. (TESTEMUNHA)

H. T. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARIA TRAD OAB - SP155794 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Passivo 

para tomar CIÊNCIA acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 30433399 - Despacho) que designou audiência para 21 

de agosto de 2020, às 14:15 horas Ato Ordinatório expediente de remessa 

de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012775-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARCON JUNIOR OAB - RO5510 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. O. D. S. (REQUERIDO)

E. C. D. S. (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - RO6788 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para tomar 

CIÊNCIA acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s).( 30436961 - Despacho) que designou audiência para 21 de agosto 

de 2020, às 14:30 horas Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012727-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ DE SOUSA OAB - MG145160 (ADVOGADO(A))

CAIO CEZAR PEDROLLO MACHADO OAB - MS16857 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA SOUSA CARVALHO GRANDO OAB - MG171424 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para tomar CIÊNCIA acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 30435188 - Despacho) que designou audiência 

para 21 de agosto de 2020, às 14:00 horas Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008262-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. A. (AUTOR(A))

S. R. D. S. (AUTOR(A))

P. R. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. D. A. (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: 

1008262-98.2017.8.11.0015 Vistos. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado em audiência (Id. 

17779700). 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, 04 de novembro de 2019. Gleidson De 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009836-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. M. V. (REU)

A. M. P. (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: 

1009836-59.2017.8.11.0015 Vistos. Trata-se de Ação de Regulamentação 

de Visitas e Alimentos proposta por Ilson Vitoriano em face de Matinez 

Pereira genitora e representante de Maria Helena Martinez, requerendo, 

em síntese, que a regulamentação de visitas da filha em comum e a 

fixação de alimentos em prol desta. Juntou documentos. Ao Id nº 

10609021, este Juízo determinou a intimação da parte autora para 

proceder a emenda à inicial, indicando a qualificação completa da parte ré. 

Decorrido o prazo, sem manifestação da parte requerente, devidamente 

certificado pela Gestora Judiciária (Id. 17228149), vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

vista que a petição inicial não atendeu aos requisitos do art. 319, do 

Código de Processo Civil, não tendo a parte autora atendido a 

determinação deste Juízo, embora devidamente intimada, com fundamento 

no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do aludido 

diploma legal. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as formalidades legais. 

Sinop/MT, 20 de fevereiro de 2019. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010095-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. F. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA CARVALHO DE FREITAS OAB - 604.570.231-04 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. (REU)

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: 

1010095-54.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

[Alimentos, Regulamentação de Visitas]; AUTOR(A): G. C. F. V. REU: 

FRANCISCO VIANA Impulsiono os presentes autos no sentido de proceder 

com a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, Dr. Luciano Menon de 

Freitas, para ciência/manifestação da SENTENÇA prolatada conforme no 

id- 14778703 destes. Sinop/MT, 24 de março de 2020. ARNALDO DE 

SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011797-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALCIONI MACHADO DE MORAIS OAB - 782.849.881-00 

(REPRESENTANTE)

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: 

1011797-35.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 937,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Investigação de Paternidade, Retificação de Nome]; AUTOR(A): 

JOSE ELIAS PINZAN REU: L. E. M. P. REPRESENTANTE: ALCIONI 

MACHADO DE MORAIS Impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DAS PARTES para, no prazo de 

15 (quinze) dias, tomar ciência/manifestação da SENTENÇA prolatada 

conforme id- 20824554. Sinop/MT, 24 de março de 2020. ARNALDO DE 

SOUSA NERE Analisa Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 
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FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009751-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. J. D. S. F. (AUTOR(A))

A. C. D. S. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. L. M. (REU)

J. P. D. S. T. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, M.A. DE L. M., MENOR IMPÚBERE, 

REPRESENTADA POR SUA GENITORA ELAINE GOMES DE LIMA, 

MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, ACERCA 

DA SENTENÇA DE ID. 20358983, 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001382-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA VANDRESEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 1001382-90.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARIANGELA VANDRESEN 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: 1009330-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA BATISTA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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 1009330-49.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ROSELY MARIA BATISTA DE LIMA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MEDEIROS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000051-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAURICIO MEDEIROS DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Intime-se o (a) Executado (a), para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), CPC, 

art. 523, § 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento." Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

ouça-se o exequente no prazo legal, sob pena de arquivamento. Sem 

manifestação, arquive-se. Cumpra-se. Sinop-MT, data registrada no 

sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012135-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SANTANA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-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))

 

Tratam-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003376-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RAMOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003376-51.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROBSON RAMOS 

PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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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: 06/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003367-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOHANY DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003367-89.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 05/05/2020 15:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. AMANDA LOHANY DE 

CARVALHO CPF: 036.968.621-77, YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA 

CPF: 014.436.941-93 Endereço do promovente: Nome: AMANDA LOHANY 

DE CARVALHO Endereço: RUA DOS MAMOEIROS, lt 10, quadra 11, 

JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-170 Endereço do promovido: 

Nome: UNIMED SEGURADORA S/A Endereço: ALAMEDA MINISTRO 

ROCHA AZEVEDO, - ATÉ 798 - LADO PAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01410-000 Sinop, Terça-feira, 24 de Março de 2020. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MAGALHAES KOSELSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003383-43.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DIEGO DE 

MAGALHAES KOSELSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA 

HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 24 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: 8011124-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAILDO DIAS DO ARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011124-54.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EVAILDO DIAS DO ARTE 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO que a 

Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão 

dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor 

na fase de conhecimento) 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; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO APARECIDO DIAS VITORIO 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. 1003384-28.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CELSO 

APARECIDO DIAS VITORIO 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: 05/05/2020 Hora: 16:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 24 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: 1003389-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003389-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA ROSA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO CARNEIRO 

POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003933-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1003933-72.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1000313-86.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009897-46.2019.8.11.0015

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1009897-46.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006587-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1006587-66.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003147-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1003147-28.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008433-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1008433-84.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004043-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1004043-71.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007065-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1007065-40.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008529-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1008529-02.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008166-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1008166-15.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007482-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos OAB - MT19953/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1007482-90.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012967-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1012967-71.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDINEIA 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. 1003394-72.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLEDINEIA 

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: 05/05/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010170-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1010170-25.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012969-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1012969-41.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009999-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1009999-68.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014434-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1014434-85.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014431-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1014431-33.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014432-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1014432-18.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014477-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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.: 1014477-22.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012972-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1012972-93.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011083-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 

(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.: 1011083-07.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONI FATIMA MORETTO (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. 1003396-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLEONI FATIMA 

MORETTO 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: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 24 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: 1006711-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (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: 

1006711-83.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ERNANI BIONDO LOURENCO 

EXECUTADO: POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA Vistos, etc. De 

proêmio, determino que a Secretaria de Varra corrija a distribuição 

processual, uma vez que se trata de execução de título extrajudicial que 

fora distribuída pelo autor como embargos à execução. Atente-se o 

patrono do exequente quando da classificação processual no momento da 

distribuição, para que não haja andamento processual equivocado. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE 

a parte devedora, por meio dos números de telefone informados pelo 

autor, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias. 

Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do 

débito, e conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 

9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos termos do 

inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da 

execução; Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes 

para comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as 
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advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; Caso 

não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012968-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1012968-56.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003729-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1003729-28.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012965-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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.: 1012965-04.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos essenciais para 

instruir o Ofício de Requisição de Pequeno Valor, elencados no art. 4, § 1º 

do Provimento n. 11/2017-CM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000686-49.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MAYCON DA SILVA MOREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, 

conforme petitório agregado no Id 30227531. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO 

a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto 

o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001684-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001684-17.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AIRTON FRIGERI REQUERIDO: 

DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id 30079566. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO 

a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto 

o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010188-46.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEIDINALDO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010188-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WAGNER BAU REQUERIDO: 

JOSE CLEIDINALDO DA CONCEICAO Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id 28407170. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO 

a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto 

o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014770-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014770-89.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id 29924950. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO 

a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto 

o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014061-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

GB TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES OAB - MG128526 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014061-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - 

EPP, GB TELECOMUNICACOES LTDA, TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte promovente postula pela 

extinção e arquivamento do feito, conforme petitório agregado no Id 

27283162. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada 

pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014270-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

GB TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES OAB - MG128526 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014270-23.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE GOMES 

REQUERIDO: EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, GB 

TELECOMUNICACOES LTDA, TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME Vistos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 172 de 341



etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimado. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/1995: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Ex positis, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de Fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLEI TEREZINHA SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BRASIL IMOBILIARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003397-27.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ZIRLEI 

TEREZINHA SUTIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIZA DANIELLI 

SIMONETTI AGUIAR POLO PASSIVO: NOVA CASA BRASIL IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 24 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: 1000372-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000372-06.2020.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, 

conforme petitório agregado no Id 29824109. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO 

a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto 

o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003399-94.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCELO 

RIBEIRO ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 24 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: 1003060-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MIERSCH ZANELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDINALI AERE OAB - MT243870-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003060-38.2020.8.11.0015. AUTOR: THAIS MIERSCH ZANELLA REU: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos etc. Pelo que se denota dos documentos agregados, a 

parte autora é mera beneficiária do plano de saúde contratado com a 

promovida, sendo que este tem como titular a genitora da autora: Leni 

Terezinha Miersch. Dessa forma, a titular do contrato que se pretende 

restabelecer deve figurar, necessariamente, no polo ativo da demanda. 

Isto posto, intime-se a parte autora para que, no prazo máximo de 15 dias, 

regularize o polo ativo da lide, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

e consequente extinção do processo, a teor dos arts. 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003367-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOHANY DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003367-89.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AMANDA LOHANY DE 

CARVALHO REQUERIDO: UNIMED SEGURADORA S/A Vistos etc. 

Pretensão de obrigação de fazer, c/c danos materiais e morais, com 

pedido liminar em tutela provisória de urgência, proposta por Amanda 

Lohany de Carvalho, em face de Seguro Unimed, ambos qualificados. Com 
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arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. Da 

análise dos documentos acostados, presentes os requisitos essenciais e 

autorizadores da medida liminar pleiteada. O Código de Processo Civil em 

seus arts. 294 e 300 trouxe à baila o instituto da tutela provisória, a qual 

poderá fundamentar-se em urgência ou evidência, disciplinando em seu 

texto processual, os elementos caracterizadores para sua concessão. 

Ipsis litteris: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. 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”. In casu a pretensão autoral em 

tutela de urgência merece acolhimento, eis que foram preenchidos os 

elementos indispensáveis para sua concessão, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do 

processo. Nesse passo, a promovente foi avaliada pelo médico assistente 

Dr. Paulo Cesar Gross, que atestou a necessidade dela utilizar o 

medicamento prescrito durante toda a gravidez e até 30 dias após o parto. 

Necessidade do tratamento complementada por exames laboratoriais que 

indicam a presença de anticorpos identificadores da moléstia, 

tecnicamente a sustentá-la. Noutro aspecto, a saúde é um direito de todos 

e um dever estatal em disponibilizar seu acesso universal e igualitário, com 

ações e serviços inerentes, de relevância pública e inadiável, por meio de 

um atendimento integral num sistema único, em rede regionalizada e 

hierarquizada, para sua promoção, proteção e pronta recuperação dos 

que a demandarem. Inteligência dos arts. 196/200 da Carta Política, com 

disciplina, dentre outras, nas Leis n.° 8.080/1990 e n.º 8.142/1990. 

Ademais, o direito à saúde é direito constitucional garantido a todos. E se 

existe omissão, quem deve arcar com o ônus de tal falta de atitude com 

toda certeza jamais deverá ser os pacientes indefesos, eis que totalmente 

hipossuficientes frente ao Poder Público municipal e estadual. O art. 196 

da Constituição Federal dispõe que: "A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação". O art. 1. °, inciso III, da Constituição Federal dispõe que a 

República Federativa do Brasil constituiu-se em Estado Democrático de 

Direito e tem, dentre outros, como fundamento “a dignidade da pessoa 

humana”. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso têm emanado seu entendimento, 

conforme os arestos a seguir destacados: “AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.304.575 - CE (2018/0135314-8) RELATOR : MINISTRO 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : UNIMED FORTALEZA 

SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA ADVOGADOS : DAVID 

SOMBRA PEIXOTO - PB016477A NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS 

- CE022248 KATHERINE NOVAIS RODRIGUES E OUTRO (S) - CE036790 

AGRAVADO : MARIA GUILHERMINA PORTELA DE ALBUQUERQUE 

ADVOGADO : CUSTODIO ALBERTO PORTELA DE ALBUQUERQUE E 

OUTRO (S) - CE026974 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. (...) EMENTA: AGRAVO I) E INSTRUMENTO. PLANO DE 

SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

TROMBOFILIA. MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA DE 

COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I. Deve ser deferida a 

antecipação de tutela para autorizar tratamento com o medicamento 

enoxaparina, uma vez que o contrato prevê cobertura para procedimentos 

relacionados à trombose, doença que acomete o autor da ação, ora 

agravante. Além disso, o contrato em tela está submetido às normas do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira 

mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do art. 47, 

deste diploma legal. Orientação da Súmula 469, do STJ. II. De outro lado, os 

planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias 

oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que 

será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da 

medicina que assiste cada paciente. Outrossim, o art. 35-C, I, da Lei 

9.656/98, determina a obrigatoriedade de cobertura em hipóteses de 

emergência”. (...) (REsp. 1.718.501/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

25.5.2018). 10. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo em 

Recurso Especial da UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA 

MÉDICA LTDA. 11. Publique-se. 12. Intimações necessárias. Brasília (DF), 

12 de junho de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR 

(STJ - AREsp: 1304575 CE 2018/0135314-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 15/06/2018); “ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1010336-39.2018.8.11.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO 

MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - 

PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir 

as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos 

a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos 

necessários à realização dos procedimentos.Quando há indicação médica 

para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de 

previsão em resoluções para a realização do procedimento.As cláusulas 

contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e 

hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais 

favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana e do direito constitucional à saúde”. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10103363920188110000 MT, 

Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/11/2018, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

28/11/2018). Ademais, a divergência entre as partes reside na previsão 

contratual de cobertura apenas para procedimentos e medicamentos 

constantes no rol da ANS. Todavia, é cediço que as coberturas previstas 

no rol publicado pela Agência Nacional de Saúde – ANS são ilustrativas, 

apresentadas em numerus apertus, não vedando outras possibilidades, de 

acordo com as prescrições médicas, que obviamente levam em conta as 

reais necessidades do paciente, salvo se existir alguma maracutaia, nada 

existindo a respeito, a prevalecer a serenidade e a honestidade dos 

profissionais e paciente envolvidos, pois a boa-fé é presumida. Acerca do 

tema, compilados os seguintes arestos, com destaques em negrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE 

SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO MÉTODO PEDIASUIT. RECUSA DE 

COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. A jurisprudência pátria vem 

entendendo que o rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde (ANS) 

não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde 

privados. Importante consignar que, de fato, o mero descumprimento 

contratual não enseja, em regra, indenização por danos morais, todavia, 

diante das peculiaridades do presente caso, entendo que a conduta da ré 

causou danos morais ao autor, uma vez que restou configurada a dor, 

aflição psicológica e agonia, por ele suportadas em razão da negativa de 

cobertura do tratamento emergencial de um câncer”. (TJ-MG; APCV 

1.0378.15.000848-0/002; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 14/09/2017; 

DJEMG 22/09/2017). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravo de 

instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c com danos morais e tutela de 

urgência. Negativa de cobertura para tratamento pelos métodos pediasuit 

e therasuit. Tutela de urgência deferida. Presença dos requisitos previstos 

no artigo 300 do código de processo civil de 2015. Probabilidade do direito 

e perigo de dano ao resultado útil do processo evidenciados. Ausência de 

previsão no rol da ans. Irrelevância. Entendimento consolidado da 

jurisprudência de que tal relação é meramente exemplificativa. Prevalência 

dos direitos à vida e à saúde. Cláusulas limitativas do direito que devem 

ser redigidas de forma expressa no contrato firmado entre as partes. 

Indicação para os tratamentos com data distante do ajuizamento da 

demanda. Procuração assinada em período próximo às indicações. 

Responsabilização do procurador da agravada pela demora na 

propositura da ação. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Diminuição das chances de a recorrida ter uma melhora na sua 

qualidade de vida. Irreversibilidade da medida. Inocorrência. Prevalência 

dos direitos à vida e à saúde. Possibilidade de se pleitear os custos do 

tratamento por meio de ação judicial posterior. Multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Razoável e proporcional frente ao custo mensal das 

terapias. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e não 

provido. (TJ-PR; Ag Instr 1726989-1; Faxinal; Oitava Câmara Cível; Rel. 

Juiz Conv. Ademir Ribeiro Richter; Julg. 07/12/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 

114). “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. 

Indicação médica para pediasuit. Negativa. Descabimento. Rol da ans 

meramente exemplificativo dos procedimentos mínimos assegurados aos 
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beneficiários de plano de saúde. Ausência de exclusão contratual 

expressa da terapia requerida. Recusa ilegítima. Dever liberar a realização 

dos tratamentos solicitados de forma ilimitada. Sentença mantida. Benefício 

de Assistência Judiciária Gratuita concedido de forma integral, e não só 

em grau recursal. Recurso de apelação não provido. (TJ-PR; ApCiv 

1690293-5; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 

31/08/2017; DJPR 19/09/2017; Pág. 244); “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO 

DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL 

EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. 

NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. I. Não é cabível a 

negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como 

necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo 

contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não 

constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua 

prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol 

exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja 

doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação 

menos favorável ao consumidor.”(STJ - AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16.02.2016, DJe 26.02.2016). 

Ater-se à lista da ANS é prometer atendimento digno e não cumprir, a 

revelar abuso do fornecedor em detrimento do vulnerável e 

hipossuficiente consumidor. Se a parte requerida arrogou-se a 

suplementar saúde ao cidadão, que, pelos comandos constitucionais 

sobreditos, é direito de todos e dever do Estado – também dever dela, 

requerida, nos termos do art. 197 e 199 da Constituição Federal – 

obviamente também visando curar e reduzir o risco de doenças e de 

outros agravos, com garantia de acesso universal e igualitário, visando a 

promoção, proteção e recuperação do enfermo. Essa é também a 

obrigação da requerida, esteja ou não explicitamente consignada em 

contrato, decorrente da Lei. A alegação de falta de cobertura contratual, 

nessa ótica, soa abusiva, mostrando-se desarrazoada, eis que é da 

natureza do contrato celebrado entre as partes a prestação de serviços 

de saúde. Nesse viés, o art. 51, inciso IV, § 1º, inciso II, do CDC dispõe 

que: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: V - 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade.” Não se pode olvidar que é direito básico do 

consumidor o fornecimento de informações claras e adequadas sobre os 

serviços prestados, em especial nos contratos de plano de saúde, que 

têm por finalidade assegurar a manutenção da própria vida do indivíduo, 

pela promoção de uma saúde digna, envolvendo o fornecimento do que for 

essencial para o alcance de tal desiderato, conforme está expresso na 

diretriz médica, contra a qual, pelo menos por ora, nada indica que seja 

errada, exagerada, indevida ou leviana. Ademais, as cláusulas contratuais 

devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do art. 47 

do CDC, ainda mais em se tratando de contrato adesivo, cuja interpretação 

deve favorecer ao aderente, em caso de ambiguidade ou contradição, na 

forma dos arts. 54 do citado CDC e 423 do Código Civil, de modo que o 

direito deva atingir o seu fim e não servir de trava ou limitação para atingir 

efetividade em caso envolvendo direito fundamental. Nessa mesma 

nuance, o Colendo STJ já consolidou o entendimento acerca da 

abusividade na cláusula contratual nos contratos de plano de saúde que 

restringe ou exclui o custeio dos meios necessários ao melhor 

desempenho do tratamento clínico recomendado. “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. 

ACOMPANHAMENTO DE RECÉM NASCIDA INTERNADA EM UTI. 

CUMPRIMENTO FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, ainda que admitida 

a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas 

limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a cláusula 

restritiva de direito que exclui o custeio dos meios e materiais necessários 

ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico 

coberto ou de internação hospitalar. 2. O Tribunal de origem considerou 

indevida a recusa de cobertura financeira do plano de saúde à autora, ora 

recorrida, para acompanhar sua filha recém nascida internada em UTI 

neonatal, visando a manutenção do aleitamento materno, 3. A análise das 

razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição 

de suas premissas, impõem reexame de todo âmbito da relação contratual 

estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos 

autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 618.631/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 

20/02/2015). Destaquei. Com efeito, diante da necessidade e do quadro de 

saúde da requerente e, ainda, por se tratar de procedimento 

reconhecidamente necessário para assegurar a integridade física e o 

bem-estar da autora, sobretudo por estar em fase gestacional, o 

deferimento da medida liminar em tutela de urgência, quanto a 

probabilidade do direito, é providência que se impõe. Por outro lado, o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre 

naturalmente da garantia de saúde à paciente que, diante da situação 

noticiada, poderá sofrer risco de eventos tromboembolíticos ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final, bem como 

que o pronto e imediato fornecimento do medicamento se revela essencial 

à sua digna sobrevivência, sobretudo em proteção à sua vida, bem jurídico 

maior a ser garantido, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. 

Ademais, demonstrando tratar-se de potencial relação consumerista a 

pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, posto que 

através da dicção fática da parte promovente, há a existência de 

alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte contrária. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a seu 

favor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Isto posto, DEFIRO a 

liminar em tutela provisória de urgência, para determinar à promovida que 

forneça à promovente no prazo máximo de 05 dias, o medicamento 

Enoxaparina 40mg, devendo ser fornecido a quantidade suficiente para 

uso diário, até o final da gestação da promovente e mais 30 dias após o 

parto, conforme receituário médico ancorado aos autos, sob pena de 

incidir astreintes que arbitro desde logo em valor dobrado ao preço de 

cada dose do medicamento, se for o caso. Pode ser exigido pela requerida 

receita ou prescrição médica bimestral, do profissional assistente da 

paciente autora, atestando ou não a necessidade de continuidade do 

tratamento. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a comparecer 

pessoalmente à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer pessoalmente, sob pena de extinção do feito por contumácia. 

Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Defiro a inversão do ônus na prova neste feito. Quanto ao 

pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003076-89.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AURELINO SOUZA AGUIAR 

REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, proposta por Aurelino De Souza Aguiar em face de Banco 

Bradesco S/A, todos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Extraído dos autos que a parte promovente tem contrato de 

empréstimo consignado junto ao banco promovido no valor total de R$ 

10.361,29 para pagamento em 72 parcelas, as quais eram descontadas 

diretamente de seu benefício previdenciário. Todavia, conforme alegado 

pelo demandante, em dezembro de 2018 teve sua aposentadoria 

cancelada por decisão judicial, de modo que, necessariamente, passou a 

realizar os pagamentos mensais diretamente ao banco promovido. 

Sustentou que realizou solicitação para abertura de conta para pagamento 

em débito automático ou emissão de boletos, a facilitar o respectivo 

pagamento, eis que é idoso e o deslocamento mensal até a agência lhe 

causava transtornos, sobretudo em virtude do extenso lapso temporal 

para atendimento. A causa de pedir desta demanda centra-se na tese de 

falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pelo promovido, em 

vista da solicitação de débito automático e emissão de boletos formalizada 

em 06/06/2019, sem êxito até o momento. Dessa forma, pretende o 

demandante a concessão dos efeitos da tutela de urgência, de maneira a 

determinar ao banco promovido a viabilização dos pagamentos em relação 

as parcelas do empréstimo consignado (Nº Cédula 350.734 457) por meio 

de débito bancário ou emissão de boletos. In casu existente o vínculo 

contratual entre as partes, a incidir o regramento do Código de Defesa do 

Consumidor, de acordo com os arts. 2º e 3º do CDC e súmula 297 do STJ, 

pois configurada a relação de consumo com nitidez A disponibilidade de 

meios alternativos para pagamento do empréstimo contraído pelo autor a 

fim de evitar constantes filas em bancos e excessiva espera, é medida 

mais adequada e razoável ao caso, sobretudo considerando que o autor é 

pessoa idosa e deve lhe ser assegurado todas as oportunidades e 

facilidades para preservação de sua saúde física e mental, a teor do art. 

2º do Estatuto do Idoso. In verbis: Art. 2º O idoso goza de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de 

sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Ainda, pelo que 

se depreende dos laudos médicos agregados, o autor possui a saúde 

bastante debilitada, afigurando-se rigorosa a prestação do serviço 

bancário postulado, para descomplicar e viabilizar o pagamento das 

parcelas devidas pela parte promovente, até porque débito em conta 

trata-se de serviço regular e usual das instituições financeiras. Deve 

haver bom senso e proporcionalidade, com respeito aos direitos do 

consumidor, no contratar e no decorrente prestar os serviços. 

Probabilidade do direito demonstrada. Pelo menos em relação aos pontos 

acima apontados para obter a tutela de urgência. Quanto ao requisito do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é intuitivo, uma vez 

que não seria razoável a parte promovente aguardar o término da 

demanda para obter a prestação de um serviço bancário trivial como este. 

Outrossim, o contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere 

prejuízo desmedido à promovido. Pelo contrário, apenas resguardaria uma 

posição da parte que ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, 

o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser 

deferida. Outrossim, conforme já utilizado acima, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a inversão do ônus 

da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto 

que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que podem 

configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em 

relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, hei por bem DEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência, 

de modo a determinar ao banco promovido que viabilize o pagamento das 

parcelas relativas ao empréstimo consignado contratado pelo autor (Nº 

Cédula 350.734 457) por meio de débito em conta bancária ou emita os 

respectivos boletos para quitação, no prazo máximo de 05 dias, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Por se enquadrar a parte 

promovente como pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do 

CPC e art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), determino que o 

feito tenha prioridade na tramitação. Defiro a inversão do ônus da prova, a 

teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa 

no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise 

do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002763-31.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MEDCALL COMERCIO DE 

PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA REQUERIDO: CLASSE FABRICA DE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME Vistos etc. Pretensão de obrigação de 

fazer, c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Medcall Comércio de Produto Médico 

Hospitalar Ltda. – Me em face de Classe Fábrica de Móveis Planejados 

Ltda. - Me, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência não merece 

acolhida. In casu a parte promovente pretende no início da demanda o 

bloqueio de ativos da empresa promovida, consistente na constrição de 

valores por meio do sistema BACENJUD, bem como arresto de bens 

móveis e imóveis de propriedade desta. Ora, o pedido in limine confronta 

os princípios do contraditório e do devido processo legal, já que se trata 

de medida satisfativa. Bloquear valores e bens da empresa promovida 

sem que a oportunize o contraditório e a ampla defesa, é medida drástica 

e excepcional. É necessário submeter os fatos ao contraditório, a 

possibilitar à parte adversa o conhecimento e manifestação quanto ao 

litígio em apreço, em sua regular antítese, sobretudo a fim de fornecer uma 

decisão mais segura a respeito do caso, sendo impositiva a dilação 

probatória para análise do pedido. Ainda, não é justificável presumir a 

má-fé da parte promovida, imputando-lhe restrição de bens antes mesmo 

de sua citação, de modo que convém lhe oportunizar o contraditório e a 

ampla defesa, corolários do due process of law. Noutro giro, não restou 

verificado a existência de perigo de dano a ensejar a concessão da tutela 

de urgência cobiçada, na medida em que a parte promovente nada 

apontou o que pudesse lhe causar efetivo perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a aniquilar os requisitos indispensáveis à 

concessão da tutela, a teor do art. 300 do CPC. Portanto, não evidenciado 

suficientemente o direito aduzido, bem como o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, ausentes os requisitos autorizadores para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, 

caput, do CPC. Não há como ser concedida. Isto posto, INDEFIRO a tutela 

de urgência pretendida. Ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do 

CPC. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002765-98.2020.8.11.0015. AUTOR: ROSANE TEREZINHA ROCKEMBACH 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos etc. Pretensão de indenização por danos morais, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Rosane 

Terezinha Rockembach em face de Banco Santander S/A e Fundo de 

Investimentos em Direitos Creditórios Multseguimentos NPL Ipanema VI., 

ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 
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in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo 

a causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a 

análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o 

caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIANE INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002711-35.2020.8.11.0015. REQUERENTE: NEIRIANE INACIO FERREIRA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória 

de inexistência de débito, pedido de tutela provisória de urgência, proposta 

por Neiriane Inácio Ferreira, em face de Avon Cosméticos Ltda., ambos 
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qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Em detida análise do feito, verifico que a 

parte promovente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque a documentação coligida aos autos 

não dá o necessário suporte à concessão da tutela de urgência, uma vez 

não evidenciado a probabilidade do direito. A parte promovente pretende, 

em sede de tutela provisória de urgência, a exclusão da restrição 

creditícia lançada em seu nome e inserida pela empresa promovida. In 

casu a parte promovente não traz aos autos qualquer elemento ou prova 

que evidencie suas alegações. Inexiste nos autos qualquer documento 

hábil a evidenciar a restrição creditícia. O documento agregado no Núm. 

30189033 é mero resultado de consulta via internet, que ofereceu 

proposta de acordo para quitação do débito. Não consta nos autos 

comprovação da alegada negativação, sequer consta informações da 

possível data de inserção, de modo a demonstrar se trata de restrição 

atual ou antiga. Ausente, portanto, os elementos mínimos para 

comprovação da tese autoral, precisamente da alegada negativação e 

quanto à prova do pagamento. Não se pode olvidar que o caso é 

regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, caberia 

a inversão do ônus probatório, como determina o art. 6º da referida lei. 

Entretanto, no caso dos autos, a presente medida em nada alteraria o 

resultado da lide, já que a prova do pagamento do débito incumbe ao 

promovente, porquanto se trata do fato constitutivo do seu direito, mesmo 

sob a égide da legislação consumerista. A propósito, seguem arestos com 

destaques em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO PROTETIVO. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. 

RECURSO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO. PRERROGATIVA QUE NÃO EXONERA O CONSUMIDOR DE 

DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DE SEU DIREITO. ART. 6º, INV. VIII, 

DA LEI PROTETIVA. PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO 

DEVEDOR, SOB PENA DE IMPOR À CREDORA A COLAÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA. DÉBITO ASSENTADO EM RELAÇÃO CONTRATUAL HÍGIDA. 

ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. APONTAMENTO DEVIDO. 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. "Não demonstrado pela parte autora o 

pagamento da dívida que originou a anotação do seu nome em órgão de 

proteção ao crédito, ônus que lhe competia, mostra-se legítima a conduta 

do fornecedor, de forma que a improcedência do pedido indenizatório é 

medida de rigor." (AC n. 0302230-73.2017.8.24.0010, de Braço do Norte, 

Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 18-7-2018) NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

ALEGADA AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA 

INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO 

PROCESSUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DE FATOS. 

LEALDADE E BOA-FÉ AUSENTES. ART. 80, INC. II, DO CPC. 

MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, 

DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 03001336420188240043 Mondai 

0300133-64.2018.8.24.0043, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 

11/06/2019, Quinta Câmara de Direito Civil); “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO 

CABIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA 

DO PAGAMENTO DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

SENTENÇA MANTIDA. - Ainda que se trate de relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessário à parte 

que a pleiteia demonstrar que preenche os requisitos previstos no art. 6º, 

VIII, do CDC. - Demonstrada a existência de contrato e do inadimplemento 

da parte, a inscrição em cadastros restritivos de crédito configura 

exercício regular do direito do credor, o que afasta o dever de indenizar. - 

Comprovado que a parte autora deduziu pretensão faltando com a 

verdade, visando se eximir de obrigação sabidamente devida deve 

responder pela litigância de má-fé. - Nas causas de valor irrisório, o valor 

da multa por litigância será arbitrada pelo Magistrado, observado o limite 

máximo de 10 salários mínimos.” (TJ-MG - AC: 10693160038461001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/10/2017, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017); 

“APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO COBRANÇA". 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTESTE. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA RÉ. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO 

DEMONSTRADA. ALEGADA QUITAÇÃO. ADIMPLEMENTO NÃO 

COMPROVADO. ÔNUS QUE CABIA AO DEVEDOR. EXEGESE DO ART. 333, 

II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DOS 

FATOS. SENTENÇA ESCORREITA. "A ninguém passa despercebida a 

necessidade de exibir ou oferecer a quitação da dívida, recebida do 

credor, ou da pessoa que recebe o valor, o bem, o serviço. Mesmo assim, 

ainda frequentes as situações que levam a aplicar o adágio popular de 

que quem paga mal, paga duas vezes, revelando o quanto são incautas 

as pessoas, que deixam de se munir dos competentes meios de prova da 

solução das obrigações." (in Direito das obrigações: Lei n. 10.406, Arnaldo 

Rizzardo, de 10.01.2002. 4ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2008, p. 

311/312). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 

00054871020078240018 Chapecó 0005487-10.2007.8.24.0018, Relator: 

José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 26/03/2018, Câmara Especial 

Regional de Chapecó); Dessa forma, a inversão do ônus da prova não faz 

desaparecer o ônus da parte autora de fazer prova quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito, tendo em vista que a hipossuficiência deve 

ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma 

impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com 

elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados. Por conta 

dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova não merece 

guarida. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito aduzido, 

ausente o primeiro requisito autorizador para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Não há 

como ser concedida. Isto posto, indefiro a tutela de urgência. Ausente a 

probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. Indefiro a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Quanto ao pleito de 

justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda 

a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 
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advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARTUR PAZ LAUTERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002782-37.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO ARTUR PAZ LAUTERT 

REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por João Artur Paz Lautert em face de CGMP – Centro 

de Gestão de Meios de Pagamento Ltda. (Sem Parar), ambos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 
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- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 

dias, abstendo-se de inserir restrição creditícia novamente, até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante 

até audiência preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a 

parte requerida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição 

lançada perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de 

justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda 

a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003343-61.2020.8.11.0015. AUTOR: IARA MARASQUIM WEISS REU: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por Iara Marasquim 

Weiss em face de Iuni Educacional - Unic Sinop Aeroporto Ltda., ambos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Em detida análise do feito, verifico que a 

parte promovente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso sob análise, neste incipiente momento 

processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, para a 

comprovação da tese expendida pela parte autora é impositiva a dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. 

Isso porque a documentação coligida aos autos não dá o necessário 

suporte à concessão da tutela de urgência, uma vez não evidenciado a 

probabilidade do direito. Nessa análise perfunctória do feito, ausente nos 

autos qualquer demonstração das alegações autorais, precisamente do 

pedido de desistência da pós-graduação formalizada com a promovida e 

consequente trancamento do curso, bem como o período cursado de 2 

meses e o respectivo pagamento, a deixar margens de dúvidas quanto ao 

alegado. Probabilidade do direito questionável, pelo menos nesta senda 

não exauriente do feito. Consta nos autos apenas documentos referentes 

à negativação, que inclusive é mero resultado de consulta via internet, o 

que difere de extrato de negativação emitido junto aos órgãos oficiais de 

consulta (SPC/SERASA/CDL), a indicar a natureza do débito, seu valor 

originário, credor e data de inclusão. Bem provável que seja veraz o 

aduzido. Todavia a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do 

CPC, pelo menos nesta senda ainda incipiente do feito. Ausente os 

elementos necessários para o juízo de cognição sumária, o que impede, 

lamentavelmente, de garantir-lhe a tutela de urgência almejada, até porque 

trata-se de demanda que versa acerca de um direito um tanto tênue, que 

se revela temerário nessa conjuntura ainda bastante fluida. Nesse passo, 

por ora, não vislumbrado elementos que confiram razoável probabilidade 

ao direito invocado, um tanto dúbio sob qualquer dos prismas focados da 

tese. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito aduzido, 

ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Não há 

como ser concedida. Outrossim, convém destacar a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Sendo assim, 

INDEFIRO a tutela de urgência. Ausente o primeiro requisito do art. 300 do 

CPC. Defiro o ônus da prova neste feito. Quanto ao pleito de justiça 

gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada 

gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na 

fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 
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presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILEIA FRANCISCO PEGO (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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003025-78.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LAUDILEIA FRANCISCO PEGO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexigibilidade de débitos, c/c 

indenizatória por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Laudileia Francisco Pego em face de Energisa Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito. A documentação apresentada 

pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede 

de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a 

probabilidade do direito invocado. Ao que informa o documento agregado 

no processo, extrato positivo de restrição creditícia colacionado no Núm. 

30352387, o nome da parte promovente encontra-se negativado pela parte 

promovida desde 29/11/2019, no valor de R$ 239,19. A alegação autoral é 

de que a unidade consumidora nº 6/992765-8 do imóvel onde residia, 

localizado na Rua Dois do Bairro São Cristóvão, foi demolido no ano de 

2015 e até o momento existe apenas um terreno baldio, sendo que o 

imóvel encontra-se desligado, a teor do documento agregado no Núm. 

30352910 e fotos coligidas no Núm. 30352918, de modo que as cobranças 

de débitos e a negativação são indevidas. Desse modo, vislumbrado com 

razoável firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se 

reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão 

essa margem de interpretação. Isto é, há prova suficiente para determinar 

o alcance, ainda que provisório, do direito em tela. Noutro giro, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte promovida que exclua o nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a 

juntada do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no 

âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do 

pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se 

a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMELI LALESCA APARECIDA DA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002779-82.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EMELI LALESCA APARECIDA 

DA GUARDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. A parte promovente atribuiu valor à causa de R$ 

10.000,00, não se atentando ao valor que pretende se eximir. Dispõe o art. 

292, inciso VI que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial 

ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. 

Portanto, o valor da causa deve corresponder a soma dos valores dos 

pedidos, do dano moral e do valor que alega ser indevido, diante da 

expressa previsão legal, nos termos do artigo 292, inciso VI, do CPC. Isso 

porque, na hipótese de procedência da pretensão, a parte promovente se 

libera do débito que lhe é imputado, sendo este também o proveito 

econômico discutido. Calha frisar que o valor da causa deve ser fixado de 

acordo com o conteúdo econômico cobiçado na pretensão, conforme 

disposto nos arts. 291 e 292 do CPC. Sem embargos 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). Isto posto, 

determino que se emende a inicial, em 15 dias, para correção do valor da 

causa, nos termos do art. 292 do CPC, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito, 

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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002817-94.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS FLORENCIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. A parte promovente atribuiu valor à causa de R$ 10.545,92 não 

se atentando ao valor total que pretende se eximir. Dispõe o art. 292, 

inciso VI que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Portanto, o 

valor da causa deve corresponder a soma dos valores dos pedidos, do 

dano moral e do valor que alega ser indevido, diante da expressa previsão 

legal, nos termos do artigo 292, inciso VI, do CPC. Isso porque, na hipótese 

de procedência da pretensão, a parte promovente se libera do débito que 

lhe é imputado, sendo este também o proveito econômico discutido. Calha 

frisar que o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo 

econômico cobiçado na pretensão, conforme disposto nos arts. 291 e 292 

do CPC. Sem embargos 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). Isto posto, determino que se emende a inicial, em 15 

dias, para correção do valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente julgamento do 

feito sem resolução de mérito, 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, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003161-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA EVAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIAS COMERCIO DE VEICULOS E IMOVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003161-75.2020.8.11.0015. AUTOR: MARILENE DE OLIVEIRA EVAS REU: 

ACACIAS COMERCIO DE VEICULOS E IMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. 

Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Assim como, intime-se a parte promovente, na pessoa 

de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena contumácia e extinção do processo. (art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/1995). Consigno que a ausência de contestação importa, 

do mesmo modo, em revelia. Na hipótese de a contestação estar instruída 

com documentos ou nela forem arguidas preliminares ou matérias 

prejudiciais, oportunizado será à parte promovente replicá-la no ato ou em 

até 05 dias, se a contestação não for apresentada na audiência, ficando 

desde já ciente de tal possibilidade. Serve a presente como mandado, 

carta precatória, ofício, carta de intimação/citação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003030-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BASQUERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL BELIVAGUA (REU)

MARCIO MILLENBERG LOFFI (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003030-03.2020.8.11.0015. AUTOR: EMILIANA BASQUERA REU: JOÃO 

GABRIEL BELIVAGUA, MARCIO MILLENBERG LOFFI Vistos etc. Ação 

declaratória de inexistência de débito, c/c cancelamento de protesto e 

indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de 

urgência, proposta por Emiliana Baschera, em face de João Gabriel 

Belivagua e Marcio Millenberg Loffi, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 
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urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Em 

detida análise do feito, verificado que a parte promovente não trouxe aos 

autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sob 

análise, neste incipiente momento processual, não são vislumbrados a 

presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto para a comprovação da tese expendida é impositiva a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. A parte promovente 

pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a sustação do 

protesto de n° 7543, Livro n° 40, fls. 136, Protocolo n° 12544, 

Apresentação: 10/02/2016, Espécie: Cheque, Valor Protestado: R$ 650,00, 

No. do Título: 0176. In casu a parte promovente não traz aos autos 

qualquer elemento ou prova que evidencie suas alegações. Ausente nos 

autos qualquer documento hábil a evidenciar o protesto do título lançado 

em seu nome, o que descaracteriza a probabilidade do direito alardeado. 

Ainda, o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo regido pelos 

princípios cambiários da livre circulação, autonomia das obrigações, 

abstração, cartularidade e literalidade. A tradição da cártula é protegida 

pelo princípio da inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de 

boa-fé, que se traduz pela validade perante o terceiro, ainda que a 

circulação do cheque se dê contra a vontade do emitente. Dicção do art. 

25 da Lei nº 7.357/1985 e no parágrafo único do artigo 905 do Código Civil. 

Os fatos alegados dizem respeito à matéria que implica a necessidade de 

dilação probatória, não restando caracterizada de forma cristalina o direito 

aduzido por desconsiderar a autonomia do título, sua livre circulação e a 

abstração inerente. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito 

aduzido, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da 

tutela de urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Não há como ser concedida. Isto posto, indefiro a tutela de urgência. 

Ausente a probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. Citem-se os 

promovidos, intimando-os ainda a comparecerem à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003029-18.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR SANT ANA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. Pretensão de indenização por danos morais, com pedido liminar 

em tutela provisória de urgência, aviada por Odair Sant Ana Rodrigues em 

face de Banco Losango S/A - Banco Bradesco S/A, devidamente 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados perante os órgãos de 

proteção ao crédito, sob o argumento de que inexiste débitos pendentes 

com o banco promovido. A documentação apresentada pela parte autora 

juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição 

sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do 

direito invocado. Ao que informa o extrato positivo de restrição creditícia 

colacionado no Id. 30354902, o nome da parte autora encontra-se 

negativado pela parte promovida desde 28/01/2020, no valor total de R$ 

266,48, com data de vencimento em 11/12/2019. Consta nos autos 

comprovante de pagamento, efetivado em 09/12/2019, no valor de R$ 

266,48, data de vencimento em 11/12/2019, a corroborar a tese autoral. 

Pelo que se denota dos documentos que instruem a exordial, o pagamento 

do débito que ensejou a negativação dos dados da parte promovida, foi 

efetivado dois dias antes de seu vencimento, razão que dá suporte ao 

requisito da probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. É 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 184 de 341



sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte promovida que exclua o nome da parte promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a 

juntada do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003099-35.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GISELE VALERIA DE 

OLIVEIRA BONAI REQUERIDO: BOLA TECIDOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Pretensão de indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Gisele Valeria De Oliveira Bonai em 

face de A Ideal Tecidos, devidamente qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que 

inexiste débitos pendentes com o banco promovido. A documentação 

apresentada pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, 

nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que 

evidencia a probabilidade do direito invocado. Ao que informa o extrato 

positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 30435339, o nome da 

parte autora encontra-se negativado pela parte promovida desde 

30/04/2017, no valor total de R$ 588,00, com data de vencimento em 

27/01/2017. Consta nos autos comprovantes de pagamento. Elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito alardeado pela parte 

promovente, pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Noutro giro, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Importa por 

ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por 

enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte promovente, o 

que soa ponderável. Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão 

do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da 

parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 

05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, 
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se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência de 

conciliação. Defiro a inversão do ônus da prova. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003099-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE VALERIA DE OLIVEIRA BONAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003099-35.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GISELE VALERIA DE 

OLIVEIRA BONAI REQUERIDO: BOLA TECIDOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Pretensão de indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Gisele Valeria De Oliveira Bonai em 

face de A Ideal Tecidos, devidamente qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que 

inexiste débitos pendentes com o banco promovido. A documentação 

apresentada pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, 

nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que 

evidencia a probabilidade do direito invocado. Ao que informa o extrato 

positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 30435339, o nome da 

parte autora encontra-se negativado pela parte promovida desde 

30/04/2017, no valor total de R$ 588,00, com data de vencimento em 

27/01/2017. Consta nos autos comprovantes de pagamento. Elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito alardeado pela parte 

promovente, pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Noutro giro, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Importa por 

ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por 

enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte promovente, o 

que soa ponderável. Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão 

do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da 

parte promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 

05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, 

se for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência de 

conciliação. Defiro a inversão do ônus da prova. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERNANDES PAULINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 3.285,11 (id nº 28793938) 

conforme dados bancários informados no id nº 29153435. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010652-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUINA MOREIRA CAMARGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 3.057,65 (id nº 29322038) 

conforme dados bancários informados no id nº 29452317. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002716-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 4.422,36 (id nº 29262743) 

conforme dados bancários informados no id nº 29323234. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009993-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO HENGLES OAB - SP136748 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 9.450,91 (id nº 25081904) 

conforme dados bancários informados no id nº 28930549. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009925-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APPEL BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 6.692,91 (id nº 28706642) 

conforme dados bancários informados no id nº 28885936. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007712-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHULIE MARIA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 3.236,66 (id nº 27966375) 

conforme dados bancários informados no id nº 28178953. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000073-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA (REQUERENTE)

DANIEL JEFFERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 3.239,45 (id nº 24728911) 

conforme dados bancários informados no id nº 29798402. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005310-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 1.525,34 (id nº 29233478) 

conforme dados bancários informados no id nº 29296056. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA OAB - MT20351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 4.004,20 (id nº 21040531) 

conforme dados bancários informados no id nº 26930907. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011783-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. A parte Requerida efetuou o depósito da condenação com a 

concordância da parte Requerente. Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 5.127,54 (id nº 28713203) 

conforme dados bancários informados no id nº 29334801. Sem custas e 

honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 53/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº 04/90 e o laudo pericial 

n.º 360312.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER à servidora GISELE APARECIDA MENDES ALCEBIO, 

Oficial de Justiça, matrícula n.º 2331 , 30 dias de licença saúde, nos 

termos da Lei Complementar nº 04/90, com efeitos retroativos ao período 

de 8 de outubro a 6 de novembro de 2019.

 Várzea Grande, 10 de março de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1003301-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDILENE MORAIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UOSTON LUIZ DAMAZIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PATRICIA HURTADO MADUENO OAB - RO1013 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho o parecer ministerial de 

id. 16250190. Intime-se Executado para se manifestar sobre a proposta de 

acordo de id. 12223873, no prazo de 05 dias. Após, volte-me conclusos. 

Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002562-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. R. I. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Defiro o pedido de 

redesignação de audiência formulado no id. 28071324, portanto, redesigno 

a audiência para o dia 27/05/2020, às 13:30 horas. II- Intimem-se. III- 

Cientifique-se o Ministério Público. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009725-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. F. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR FADUL OAB - MT4541-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1009725-80.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 323.903,06; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Alimentos, Regime de Bens 

Entre os Cônjuges]; Certifico que, diante da contestação apresentada, 

dentro do prazo legal, intimo a parte autora para, querendo, impugná-la no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020 FIDELIS CANDIDO 

FILHO Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008763-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

MARIA BRASILIA DA SILVA MORAES OAB - 984.226.851-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008763-86.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Consta da certidão de óbito que a falecida deixou bens a inventariar. 

Havendo bens a inventariar, não é possível o processamento da ação de 

Alvará independente. Intime-se para manifestação. A requerente deve 

trazer aos autos a certidão de dependentes da falecida junto a 

Previdência Social. Oficie-se à Caixa Econômica Federal e ao Banco do 

Braisl para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, a este juízo a 

existência de saldo de FGTS, PIS/PASEP ou outros eventuais valores 

depositados na conta do “de cujus” MARIANA ROSA DE MORAES, que era 

portadora do CPF 022.396.671-17, e inscrita no RG 15983951 SSP/MT, 

nascida em 30/06/1985, filiação: Adolfo de Moraes e Maria Brasilia da Silva 

Moraes. Com o aporte das informações nos autos, diga a parte autora e o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004583-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRIA MARIA BORGES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURENICE ALVES DA SILVA OAB - 161.907.001-44 (PROCURADOR)

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SOARES BORGES (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004583-27.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Eurenice Alves da Silva, que deverá 

assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Diligencie-se a Inventariante, junto à Central 

de Testamentos, no sentido de promover a juntada aos autos, da 

comprovação da inexistência de testamento deixado pela “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as 

primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários e interessado, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou 

maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do 

espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo 

do imposto e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, 

a Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do 

CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve 

carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Havendo informação de que dois filhos do autuor da herança 

são falecidos, devem vir aos autos seus sucessores, na forma da lei. O 

patrono deve possuir poder especial para prestar declarações, e, caso, 

represente todos os herdeiros, deve trazer aos autos as respectivas 

procurações. Caso todos os herdeiros sejam maiores e capazes, a ação 

pode processar-se pelo rito do arrolamento. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009629-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA OAB - MT22976/O 

(ADVOGADO(A))

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

C. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE- 1003134-68.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: MARGARIDA FÁTIMA DE 

SOUZA. REQUERIDOS: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA e MATEUS 

DE SOUZA. Vistos. MARGARIDA FÁTIMA DE SOUZA. ajuizou a presente 

AÇÃO DE GUARDA em desfavor de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA 

e MATEUS DE SOUZA todos qualificados na inicial. Em decisão lançada no 

documento de ID n. 16239691 e em Determinação proferida no documento 

de ID n. 22402434, foi concedido prazo para emenda da inicial, de 15 

(quinze) dias, consoante o disposto no art. 321 do CPC/2015, a fim de que 

o requerente juntasse aos autos documentos comprobatórios do 

parentesco com os infantes, sob pena de indeferimento da inicial. 

Verifica-se na certidão lançada nos autos (ID. 1009629), que a autora não 

atendeu à determinação judicial. Mesmo fora do prazo prescrito, 
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protocolou petição sem, contudo, juntar os documentos necessários. É o 

sucinto relato. DECIDO. MARGARIDA FÁTIMA DE SOUZA ajuizou a 

presente AÇÃO DE GUARDA em desfavor de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA 

MIRANDA e MATEUS DE SOUZA, objetivando a guarda dos infantes. 

Instada a emendar a inicial acostando cópia de documentos que comprove 

seu parentesco com as crianças da qual pretende a guarda, a parte 

autora não cumpriu a determinação. Da análise dos documentos, 

verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez que 

devidamente intimada a cumprir com a determinação contida na decisão de 

ID. 16239691 e 22402434, a requerente não atendeu à determinação 

contida no artigo 319 do Código de Processo Civil, deixando de juntar 

documentos essenciais à propositura da ação. Assim, INDEFIRO a inicial e 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito com fundamento no 

artigo 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. 

P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009629-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA OAB - MT22976/O 

(ADVOGADO(A))

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

C. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE- 1003134-68.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: MARGARIDA FÁTIMA DE 

SOUZA. REQUERIDOS: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA e MATEUS 

DE SOUZA. Vistos. MARGARIDA FÁTIMA DE SOUZA. ajuizou a presente 

AÇÃO DE GUARDA em desfavor de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MIRANDA 

e MATEUS DE SOUZA todos qualificados na inicial. Em decisão lançada no 

documento de ID n. 16239691 e em Determinação proferida no documento 

de ID n. 22402434, foi concedido prazo para emenda da inicial, de 15 

(quinze) dias, consoante o disposto no art. 321 do CPC/2015, a fim de que 

o requerente juntasse aos autos documentos comprobatórios do 

parentesco com os infantes, sob pena de indeferimento da inicial. 

Verifica-se na certidão lançada nos autos (ID. 1009629), que a autora não 

atendeu à determinação judicial. Mesmo fora do prazo prescrito, 

protocolou petição sem, contudo, juntar os documentos necessários. É o 

sucinto relato. DECIDO. MARGARIDA FÁTIMA DE SOUZA ajuizou a 

presente AÇÃO DE GUARDA em desfavor de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA 

MIRANDA e MATEUS DE SOUZA, objetivando a guarda dos infantes. 

Instada a emendar a inicial acostando cópia de documentos que comprove 

seu parentesco com as crianças da qual pretende a guarda, a parte 

autora não cumpriu a determinação. Da análise dos documentos, 

verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez que 

devidamente intimada a cumprir com a determinação contida na decisão de 

ID. 16239691 e 22402434, a requerente não atendeu à determinação 

contida no artigo 319 do Código de Processo Civil, deixando de juntar 

documentos essenciais à propositura da ação. Assim, INDEFIRO a inicial e 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito com fundamento no 

artigo 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. 

P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011016-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. F. L. (REU)

R. R. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1011016-81.2019 – PJE AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. Vistos, Intimem-se a parte autora para, 

querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do documento 

de ID. 27237603 e da certidão de ID. 26811006. Após, concluso. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004243-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. C. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. C. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

W. D. C. C. (HERDEIRO)

M. D. C. C. (HERDEIRO)

J. D. C. C. E. C. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004243-83.2020.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à inventariante 

(na pessoa de seus advogados) para no prazo de 20(vinte) dias atender 

Parecer da PGE/MT. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004243-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. C. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. C. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

W. D. C. C. (HERDEIRO)

M. D. C. C. (HERDEIRO)

J. D. C. C. E. C. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004243-83.2020.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à inventariante 

(na pessoa de seus advogados) para no prazo de 20(vinte) dias atender 

Parecer da PGE/MT. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001201-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Vistos. Recebo os autos no 

estado em que se encontra. Embora a parte autora tenha juntado aos 

autos, cópia de sentença de processo que tramitou perante essa 

especializada em 2010 (Documento de ID n 28022593), verifico que os 

alimentos forma modificados por força de sentença proferida em 15 de 

julho de 2015, no processo n. 16467-51.2012.8.11.0002 (ID 296175) que 

tramitou na Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões, 

documento anexado na ID n 28022591. Isto posto, declino de ofício da 

competência, eis que funcional, ao Juízo da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca, para prosseguimento e julgamento 

da presente lide. Remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo 

com as homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de 

praxe. Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001202-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. F. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Vistos. Recebo os autos no 

estado em que se encontra. Embora a parte autora tenha juntado aos 

autos, cópia de sentença de processo que tramitou perante essa 

especializada em 2010 (Documento de ID n 28022702), verifico que os 

alimentos forma modificados por força de sentença proferida em 15 de 

julho de 2015, no processo n. 16467-51.2012.8.11.0002 (ID 296175) que 

tramitou na Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões, 

documento anexado na ID n 28022700. Isto posto, declino de ofício da 

competência, eis que funcional, ao Juízo da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca, para prosseguimento e julgamento 

da presente lide. Remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo 

com as homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de 

praxe. Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008591-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. C. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. O. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos, Recebo os autos no estado em que se encontram. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por ELLEN CARLA DA 

COSTA ZORZI, em face de CARLOS EDUARDO DA COSTA ZORZI, 

assistido e representado por seu genitor HILTON OLIVEIRA GOMES, 

ambos com domicílio na comarca de Cuiabá-MT. Considerando-se que há 

divergência nas informações contidas na inicial, intimem-se a parte 

requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça o pedido, 

retificando os polos da demanda, juntando aos autos cópia da sentença 

ou decisão que fixou os alimentos, bem como comprove se detém a 

guarda da criança, , tudo sob pena de indeferimento. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008977-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

ELIZABETH CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

CAMILO CARDOSO DE ALCANTARA (INVENTARIANTE)

CECILIA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JOEL CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

FATIMA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

LOURDES DE ALCANTARA ROCHA (REQUERENTE)

APARECIDA CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JOSE CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

IRACI CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DE ALCANTARA (INVENTARIADO)

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 ARROLAMENTO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Analisando a petição inicial, verifico que não constam nos autos certidões 

negativas atualizadas de débitos Municipal, Estadual e Federal em nome do 

extinto, Verifico ainda que não há comprovante de recolhimento dos 

impostos, em caso de ser isento, junte-se a respectiva certidão. Assim 

sendo, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que se junte ao feito a 

documentação necessária (artigo 659 e seguintes do Código de Processo 

Civil), sob pena de indeferimento do pedido. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017229-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SUELEN CANAVARROS FARIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA 

(EXECUTADO)

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 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. Recebo os autos no estado 

em que se encontram. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, 

nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Execução de alimentos fixados em processo que tramitou perante o Juízo 

Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher dessa 

comarca. Embora o feito tenha sido endereçado àquele juízo na petição 

inicial, em decisão lançada no ID n. 27547814, o magistrado entendeu que 

não é competente para processar e julgar o pedido de cumprimento de 

sentença, determinado o retorno dos autos e essa especializada. O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. (artigo 531, § 

2°, do Código de Processo Civil). No entanto, considerando que o presente 

processo busca efetivar a prestação alimentícia devida a criança incapaz 

de prover o seu próprio sustento e que a sua condição merece especial 

atenção, recebo o cumprimento pelo rito previsto no Artigo 528 do Código 

de Processo Civil, independente da solicitação dos autos. Cite-se, nos 

termos do art. 5º, inciso LXVII da Constituição Federal e art. 528, § 7º, do 

Código de Processo Civil, para, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão; a) pagar o valor que compreende as prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, (agosto, setembro e outubro de 2019) e as que 

se vencerem no curso do processo; b) provar que já pagou, ou c) 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, bem como para no prazo de 15 

(quinze) dias pagar o debito referente ao período de dezembro de 2014 a 

setembro de 2019, sob pena de penhora e aplicação de multa. Consigno 

que, em caso de não cumprimento, esta decisão será levada a protesto 

(Artigo 528 § 1º do Código de Processo Civil/2015). Autorizo a citação na 

forma do artigo 212, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, dada à 

magnitude do direito em questão, que se traduz em fonte da própria 

subsistência. Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário 

em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 

24 horas da juntada do documento. Após, certificada eventual inércia, 

conclusos. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 
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comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intime-se. Ás providências. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Impulsiono, ainda, estes 

autos para intimar a parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002599-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA (REU)

 

PJE n. 1002599-42.2019.8.11.0002 Em cumprimento a determinação de ID 

n. 22247374 de 01/08/2019, procedo a INTIMAÇÃO dos (as) novos (as) 

advogado da parte requerente indicados no ID n. 22505566 para que 

cumpram o determinado na decisão de ID. n. 18874704, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004715-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPON COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (REU)

 

PJE n. 1004715-55.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

29566242 de 23/02/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002467-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CASA DO POVO LTDA - ME (REU)

 

PJE n. 1002467-53.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

28789898 de 04/02/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001704-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DE ASSIS (REU)

J.M. DE ASSIS - ME (REU)

 

PJE n. 1001704-18.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

26047324 de 12/11/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007730-95.2019.8.11.0002

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:

ALDAIR BORGES FERREIRA DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

 

PJE n. 1007730-95.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

25634677 de 31/10/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004868-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 80196888115 (REU)

 

PJE n. 1004868-25.2017.8.11.0002 CERTIFICO e dou fé que o (a) 

advogado (a) da parte requerente deixou transcorrer “in albis” o 

manifestar nos autos, conforme determinado no ID n. 20354783 de 

28/06/2019. Assim, IMPULSIONO o processo a fim de remetê-lo à 

Expedição de Documentos para que seja efetuada a intimação pessoal da 

parte requerente para dar o efetivo andamento ao feito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001219-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PHELIPE PAGANOTTI DA SILVA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1001219-81.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

24771769 de 09/10/2019 do (a) oficial de justiça.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001631-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO TORRES DE MOURA FILHO OAB - MG96427 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-O (ADVOGADO(A))
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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, 24 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004677-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MANFIO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004677-43.2018.8.11.0002. 

EMBARGANTE: AEROCLUBE DE VARZEA GRANDE EMBARGADO: JORGE 

LUIZ MANFIO Vistos etc. Trata-se de Ação de Embargos à Execução 

proposta por Aeroclube de Várzea Grande em desfavor de Jorge Luiz 

Manfio. Na decisão proferida no Id. 13753595, determinou-se a intimação 

da embargante para emendar a inicial a fim de sanear irregularidades 

contidas nesta (comprovação da situação financeira e ou recolhimento 

das custas processuais), sob pena se indeferimento (art. 284, parágrafo 

único, CPC/73). No seguimento, forma opostos embargos declaratórios, ao 

argumento de que a própria condição “sem fins lucrativo” prescinde de 

comprovação de capacidade econômica para arcas com as custas 

processuais (Id. 13570222). O aclaratório não fora acolhido ao 

fundamento da decisão do Id. 16859783. No Id. 26261364, consta 

certificado o decurso de prazo sem qualquer manifestação da parte 

interessada. É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise aos autos, 

verifico que o advogado da parte embargante/executada foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades 

contidas na inicial, contudo não o fez. Desta feita, não tendo sido 

providenciada a emenda da inicial conforme determinado, o indeferimento 

da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos não podem 

permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por parte 

da autora, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, conforme fundamentação apresentada. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, devido à extinção do feito sem 

recebimento da inicial. Transitado em julgado, translade cópia desta 

sentença aos autos de execução nº 1009420-33.2017, arquivando estes 

autos no seguimento, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LIMA FAGUNDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 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, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009251-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MORETTI E GAUDENCIO ADVOCACIA (EXEQUENTE)

MENDES E NAGIB ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO THEOBALDO FERREIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009251-41.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Inicialmente, cumpre destacar que a Lei 11.077/2020, a qual 

acrescenta o inciso V ao artigo 3º da Lei 7.603/2001, cujo teor prevê a 

isenção de custas em favor do advogado na execução de honorários 

advocatícios, ainda não se encontra em vigor, haja vista que se artigo 16 é 

claro ao dispor: “Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua 

p u b l i c a ç ã o ” ( h t t p s : / / w w w . a l . m t . g o v . b r / s t o r a g e / 

webdisco/leis/lei-11077-2020.pdf). Portanto, tendo sido publicada em 

13.01.2020, conforme Diário Oficial citado no prefácio da referida Lei, esta 

somente estará em vigor em 13.04.2020. Desse modo, registro que a 

gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações 

excepcionais e mediante comprovação de insuficiência financeira não só 

da empresa, mas também dos seus sócios (Precedente do STF - AgRg no 

REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; e do 

STJ: EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; Embs. de 

Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004). 

Ademais, verifica-se que todos os sócios da empresa autora possuem 

nível superior e atuam como advogados, o que não subentende situação 

miserável. Logo, caberia à parte autora comprovar a hipossuficiência, ora 

alegada, porém não há nos autos dados que comprovem a renda, 

tampouco as despesas extraordinárias, que possam comprometer o 

sustento destes, o que poderia demonstrar a impossibilidade em arcar com 

as despesas processuais. Conforme a jurisprudência pátria, não se 

presume miserabilidade: TJSP - APL 57349420088260019 SP 

0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): SEBASTIÃO FLÁVIO. 

JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERENTE 

DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. FATO 

BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE 

JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO DENEGADA. (Grifei). No 

entanto, segundo o Novo Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, 

§2º, do CPC). Destarte, determino venha a parte autora, em 15 (quinze) 

dias, demonstrar documentalmente a hipossuficiência financeira da 

empresa e de seus sócios, até mesmo para análise acerca da viabilidade 

da concessão de parcelamentos das custas, OU, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das despesas processuais, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007393-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR PINHEIRO DE SOUSA NETO (EXECUTADO)

CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007393-77.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária. 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, 26 de outubro de 2017. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008760-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008760-34.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): MARIA PEDROSA DA SILVA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA PEDROSA DA SILVA 

MAGALHÃES em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL aduzindo, em 

síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com o banco 

requerido, contudo apesar de os valores serem descontados 

regularmente em sua folha de pagamento teve seus dados inseridos nos 

órgãos de proteção ao crédito. Liminarmente, requer que seja determinado 

que a instituição bancária requerida retire os seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, pois vem pagando regularmente o empréstimo e o 

valor negativado não condiz com nenhum dos contratos firmados com a 

ré. No mérito, pugna pela procedência da ação com a declaração de 

inexistência de débito e condenação pelos danos morais ocasionados. Ao 

final, pugna pela inversão do ônus da prova e concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. 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, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a 

parte caso tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados 

excluídos da lista de inadimplentes. Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando o 

vínculo contratual existente com a requerida e os diversos descontos 

referente ao empréstimo consignado, demonstrando que a autora estaria 

em dia com os pagamentos, haja vista que são descontados diretamente 

em sua folha de pagamento, logo, entendo por bem conceder a tutela 

pretendida. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 

(cinco mil reais). Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecerem em audiência de conciliação que designo 

para o dia 30 de julho de 2020, às 08h40min, consigno que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008378-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIOMAR JOSE RIBEIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008378-41.2020.8.11.0002 

AUTOR: SIDIOMAR JOSE RIBEIRO MARTINS REU: BANCO PAN, BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por SIDIOMAR JOSÉ RIBEIRO MARTINS em 

desfavor de B ANCO PANAMERICANO S/A e BANCO BRADESCO 

aduzindo, em síntese, que é aposentado por invalidez e recebeu ligação 

do banco panamericano, ora primeiro requerido, para firmar contrato de 

empréstimo e não aceitou, todavia ao verificar o extrato de seu benefício 

verificou o desconto no valor de R$327,00 em favor do 1º demandado e 

que havia sido creditado em sua conta a importância de R$11.766,82 

referente ao empréstimo que não solicitou. Liminarmente, requer que sejam 

suspensos os descontos referente ao empréstimo em discussão, pois 

afirma não tê-lo contratado, bem assim que a requerida se abstenha de 

inserir os seus dados na lista de inadimplentes, sob pena de multa diária. 

No mérito, pugna pela procedência da ação com a declaração de 

inexistência de débito e devolução em dobro do valor pago, bem assim 

pela condenação da ré pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna 

pela juntada de comprovante de depósito judicial referente ao crédito 

oriundo do suposto empréstimo, 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 uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a 

parte caso continue tendo descontos em seu benefício devido à 

empréstimo que não solicitou. Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando o 

desconto alegado e o crédito liberado em sua conta pela instituição 

bancária requerida. Entretanto, em que pese o autor requerer pela juntada 

de comprovante de depósito judicial referente ao crédito recebido, 

denota-se que inexiste qualquer comprovante de consignação de valores 

no presente feito, motivo pelo qual hei por bem CONDICIONAR a obrigação 

da requerida de suspensão do contrato de empréstimo consignado para 

após a comprovação do cumprimento do depósito judicial pelo autor, haja 

vista o perigo da irreversibilidade, uma vez que a parte autora se trata de 

pessoa com condições financeiras precárias. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que o Banco Panamericano suspenda os 

descontos mensais de R$327,00 (trezentos e vinte e sete reais) na 

aposentadoria do autor, referente ao empréstimo em discussão, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias após comprovado o depósito judicial a ser 

realizado pelo autor, conforme supracitado, bem como se abstenha de 

inserir os dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa de 3.000,00 (três mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 30 de 

julho de 2020, às 09h00min, consigno que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1009053-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON FAGNER DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

GOLDEN CONSULTORIA IMOBILIARIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 

LTDA (REQUERIDO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009053-04.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: JADSON FAGNER DA SILVA FRANCA REQUERIDO: 

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GOLDEN CONSULTORIA 

IMOBILIARIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais 

Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por JADSON FAGNER DA 

SILVA FRANÇA em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA., 

CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 

LTDA. e que firmou com a parte requerida contrato de compra e venda 

para a aquisição de unidade habitacional no Condomínio Urbanístico 

Verana Várzea Grande I com previsão de entrega para setembro de 2018 

com tolerância de atraso de 180 dias. Afirma que, já decorreu o prazo de 

entrega e de tolerância e o empreendimento não está pronto, uma vez que 

a obra está completamente abandonada, motivo pelo qual pretende a 

rescisão contratual com a devolução de todos os valores gastos. Em sede 

de tutela de urgência pugna pela penhora de bens da parte ré a fim de 

garantir a restituição do montante pago pelo terreno. No mérito, pretende a 

procedência da demanda com a resolução do contrato e devolução 

integral dos valores pagos devidamente atualizados, bem assim requer 

pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais e lucros cessantes. Informa não ter interesse na realização de 

audiência de conciliação. É o relatório. Fundamento e decido. No caso 

concreto, identifica-se um pedido de tutela de urgência antecipada de 

cunho satisfativo, pois se denota que a parte autora pretende liminarmente 

a penhora de bens da parte ré para garantir a restituição dos valores. 

Contudo, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos 

termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o 

esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal. Logo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está 

condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório. Diante do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com fulcro no 

artigo 300, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para levantar o depósito e comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 30 de julho de 2020, às 09h20min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009163-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO APARECIDO MAZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009163-03.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRUNO 

APARECIDO MAZA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que 

tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT o processo nº 

1006507-44.2018.8.11.0002 , no qual foi concedida Tutela de Urgência de 

Caráter Antecedente em favor do autor para busca e apreensão do 

veículo Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 

00934371695, placa: APE 5012, cor azul, ano 2007/2008, ora objeto do 

presente feito e foi utilizado como forma de pagamento em compra e 

venda de imóvel firmada com Divino Marinho de Araújo, o qual segundo o 

requerente teria praticado fraude que resultou na perda do imóvel, motivo 

pelo qual naqueles autos se tem como pedido principal a rescisão 

contratual. Denota-se que, no presente caso o autor já na posse do 

veículo citado, veio a perder a posse do mesmo para o requerido Bruno 

Aparecido Maza que, supostamente, abusando da confiança do autor se 

apropriou do referido bem. Portanto, em análise dos documentos instruídos 

na presente demanda e em consulta ao PJe, verifica-se a existência de 

conexão entre ao presente feito e aquele em curso perante a 1ª Vara 

Cível desta Comarca, haja vista que o bem móvel foi entregue ao autor por 

força de medida liminar passível de alteração posterior por aquele juízo. 

Em casos tais, a fim de se evitar decisões conflitantes entre juízos 

distintos, aplicável a regra contida no artigo 55 do CPC que prevê: "Art. 55 

– Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles". Assim, tendo em vista a conexão da presente ação 

com a acima mencionada, estas deverão ser reunidas para julgamento 

simultâneo, evitando-se, assim, decisões conflitantes. Diante destas 

considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo n.º 

1006507-44.2018.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGEM E ENG LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000174-47.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME EXECUTADO: SME SOCIEDADE 

DE MONTAGEM E ENG LTDA Vistos. Considerando que a parte exequente 

não esclareceu em que consistia o seu pedido de expedição de “certidão 

de crédito”, tenho ele por prejudicado. No impulso, venha a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que 

em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do 

débito. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000930-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 195 de 341



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000930-22.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS EXECUTADO: MFMT 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos. Defiro o pedido retro, 

razão pela qual determino a intimação da parte executada para no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar a exata localização do imóvel penhorado nos 

autos, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 774, inciso V, do CPC). Ressalto, também, que caso não o faça, será 

apenada com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito 

exequendo, que será revertido em favor do exequente, exigível na própria 

execução (CPC - art. 774, parágrafo único do CPC). Com a indicação, 

independente de nova determinação, expeça-se mandado de avaliação, 

devendo o digno Sr. Oficial de Justiça lavrar o respectivo AUTO e de tais 

atos intimar, na mesma oportunidade, o executado. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011132-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE ROSARIA DE ARRUDA DA SILVA (AUTOR(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: 1011132-87.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

GEISIANE ROSARIA DE ARRUDA DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intimada a parte 

requerida para se manifestar acerca da pretensão de aditamento da inicial, 

conforme Id. 30175196, esta se manifestou no Id. 30565735, aduzindo que 

não concorda com o aditamento postulado. Nesse passo, considerando 

que o aditamento após a citação depende da anuência da parte requerida, 

a qual se opôs ao pedido formulado pelo autor, é de ser indeferida a 

emenda da inicial nesta fase processual. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO APÓS ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 329, INC. II, DO CPC, FEITA A 

CITAÇÃO, É DEFESO AO AUTOR MODIFICAR O PEDIDO OU A CAUSA DE 

PEDIR, SEM OCONSENTIMENTO DO RÉU. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70069279016, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 

26/08/2016) Posto isso, em consonância com o art. 329, II, do CPC, indefiro 

o pedido de liminar formulado pela autora, uma vez que desprovido de 

consentimento da parte requerida, cabendo a autora valer-se dos meios 

legais para salvaguardar seu direito. No impulso, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000628-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FIDELIS VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000628-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: ADEMIR FIDELIS VIEIRA Vistos. 

CONDOMÍNIO RUBI, devidamente qualificado e representado nos autos, 

propõe a presente ação de cobrança em face de ADEMIR FIDELIS VIEIRA, 

igualmente qualificada, aduzindo, em síntese, que a requerida é a legítima 

proprietária da CASA Nº 130 DA QUADRA 10, que compõem o 

CONDOMÍNIO RUBI, respondendo, nesta qualidade, juntamente com os 

demais condôminos, pelas despesas de conservação e funcionamento 

daquele residencial. Sustenta que o requerido não vêm cumprindo 

satisfatoriamente a sua obrigação, encontrando-se em mora quanto às 

taxas condominiais vencidas em 10/07/2015, 10/08/2015, 10/09/2015, 

10/10/2015, 10/11/2015, 10/12/2015, 10/01/2016, 10/02/2016, 10/03/2016, 

10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/09/2016, 

10/10/2016, 10/11/2016, 10/12/2016, 10/01/2017, 10/02/2017, 10/03/2017 

e 10/04/2017, totalizando até a data da propositura da demanda o valor de 

R$ 6.389,26 (seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis 

centavos), afirmando que neste período as despesas comuns do 

condomínio foram aprovadas na Assembléia Geral, inclusive quanto ao 

rateio entre todos eles. Fundamenta juridicamente a sua pretensão, 

requerendo, ao final, dentre outros, a condenação da parte requerida ao 

pagamento das cotas condominiais vencidas. Com a petição inicial vieram 

documentos (ids. 17601120 a 17601127). A audiência de conciliação 

realizada nos autos restou infrutífera , conforme se observa do termo de 

audiência de id. 22974269. A parte requerida não apresentou contestação 

nos autos, razão pela qual o requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide no id. 24526777. Após, os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o breve relatório. Fundamento e decido. Cumpre anotar que 

a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a revelia da parte requerida e as provas documentais já 

aportadas aos autos. Como é cediço, a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracterizada está a revelia, situação esta demonstrada nos autos. Por 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, sobretudo pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborados com a revelia 

da parte requerida impõe o reconhecimento da prescindibilidade da 

produção de provas em audiência. No caso dos autos, além da ausência 

de contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte autora, como alhures já mencionado, a sua pretensão é 

corroborada pela plausibilidade do direito substancial vindicado, 

evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, sobretudo, 

pela convenção do condomínio, boletos e escritura do imóvel. Ressalto, 

ainda, que a requerente, além das taxas condominiais vencidas, requer 

também a condenação da parte requerida ao pagamento da multa no 

importe de 2% (dois por cento), sendo que esta é totalmente plausível a 

teor do art. 1.336, § 1º, do Código Civil, in verbis: “§ 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”. Ante o exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados pelo CONDOMÍNIO RUBI na presente 

ação de cobrança ajuizada em face de ADEMIR FIDELIS VIEIRA, para o fim 

de condenar a parte requerida ao pagamento das taxas condominiais 

vencidas em 10/07/2015, 10/08/2015, 10/09/2015, 10/10/2015, 10/11/2015, 

10/12/2015, 10/01/2016, 10/02/2016, 10/03/2016, 10/04/2016, 10/05/2016, 

10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016, 

10/12/2016, 10/01/2017, 10/02/2017, 10/03/2017 e 10/04/2017, totalizando 

até a data da propositura da demanda o valor de R$ 6.389,26 (seis mil, 

trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), valor este que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Geral de Preços do 

Mercado – IGPM a partir da constituição da dívida, a fim de evitar 

defasagem e locupletamento injustificados dos condôminos inadimplentes 

e ainda ser acrescido de juros de mora no importe de 1% contados do 
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vencimento da obrigação. Ainda, condenando a requerida ao pagamento 

da multa prevista no art. 1.336, § 1º, do Código Civil, no valor 

correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito, e o faço com 

resolução do mérito, em atenção ao que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno, também, a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor que atingir a condenação, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P. I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004407-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEX MATO GROSSO COMERC DE EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004407-87.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MATEX MATO GROSSO COMERC DE EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDA 

EXECUTADO: KIRST & KIRST LTDA - ME, KIRST COMERCIO DE PNEUS 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de cumprimento de 

sentença movida por Matex Mato Grosso Com. Explosivos Ltda. em face 

de Kirst & Kirst Ltda-ME e Banco Santander do Brasil S.A. Antes mesmo 

do início da fase executiva o Banco executado promoveu o pagamento da 

quantia de R$ 5.038,99 referente a sua cota parte da condenação. Em 

seguida, ambas as executadas foram intimadas para pagamento do saldo 

remanescente, ao que o banco executado reforçou que já havia efetuado 

o pagamento da condenação, de modo que inexiste saldo remanescente 

em relação à instituição financeira, requerendo, assim, seja reconhecido 

excesso de execução, dando-se por quitada e extinta a obrigação de 

pagamento em relação ao banco executado (id. 19092493). A executada 

Kirst peticionou no id. 20706808 informando que se encontra em 

recuperação judicial, cujo plano já foi devidamente homologado, razão pela 

qual pugnou pela extinção da presente demanda, tendo em vista a 

novação do crédito ocorrido no momento da aprovação do concernente 

plano de recuperação judicial, devendo a exequente habilitar seu crédito 

na ação recuperacional. A parte exequente manifestou no id. 21169391. 

Na decisão de id. 22099270 o pedido de extinção foi indeferido em virtude 

da parte exequente ter manifestado o interesse em executar o saldo 

remanescente em face do credor solidário Banco Santander do Brasil 

S.A., sendo na mesma oportunidade determinada a intimação do segundo 

executado para realizar o pagamento do saldo remanescente. 

Devidamente intimado o segundo executado permaneceu inerte, razão 

pela qual foi realizada a penhora do valor de R$ 13.463,87 (id. 25165135). 

O segundo executado foi intimado a respeito da penhora, porém 

novamente permaneceu inerte, conforme teor da certidão de id. 2870958. 

A parte exequente manifestou no id. 25622347 requerendo a expedição 

de alvará para levantamento dos valores vinculados nos autos. Após, os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto 

em virtude da satisfação do crédito, uma vez que o valor depositado e 

penhorado nos autos se serviram para adimplir o débito sub judice. Posto 

isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De 

conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e 

art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento da quantia 

depositada e penhorada nos autos, tendo em vista que o alvará expedido 

anteriormente foi cancelado. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 

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 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005232-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIAS JUNIOR (EXECUTADO)

ANDREA DEL VALLE DIAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005551-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB ARNALDO WOBETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013606-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BERNADINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (REU)

NORMA ANGELINA DALLACORTE TESSARO (REU)

Outros Interessados:

VALDEMAR JANUÁRIO (CONFINANTES)

GLAUCIA MARIA DE ALMEIDA (CONFINANTES)

MARIA JOSE DE JESUS PEREIRA (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010229-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

EZEQUIAS VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO (REQUERIDO)

ESPOLIO DE HENRIQUE DE AQUINO (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

SUZETE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ERIVELTO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de justiça, retro, 

requerendo o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006351-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se no 

prazo de 05(cinco) dias o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015477-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAD UNTAR (REU)

Espólio de Jair Luiza de Campos Untar (ESPÓLIO)

ABDALA UNTAR (REU)

ZARIFE UNTAR (REU)

MUSSE UNTAR (REU)

IUNES UNTAR (REU)

JAFAR UNTAR (REU)

JOANA UNTAR (REU)

ALE UNTAR (REU)

NASSER UNTAR PEREIRA PINTO (REU)

ZAINE UNTAR ZARDETTE (REU)

Outros Interessados:

ANTÔNIO TORQUATO DA COSTA FILHO (Lote 91 - Mapa Prefeitura ) 

(CONFINANTES)

ABDALA UNTAR (Lote 97 - Mapa Prefeitura) (CONFINANTES)

CENTRO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) manifestar -se a respeito da certidão do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015616-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MORAIS DARCIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001609-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BANDEIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a partes a respeito do retorno dos autos ao 

Juízo de origem, para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006287-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CASSIANO DE SOUZA (AUTOR(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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a partes a respeito do retorno dos autos ao 

Juízo de origem, para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVID MARQUES DA LUZ OAB - MT26135/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a partes a respeito do retorno dos autos ao 

Juízo de origem, para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006780-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SGOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a partes a respeito do retorno dos autos ao 

Juízo de origem, para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002319-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))
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JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002319-42.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA EXECUTADO: 

CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de cumprimento de 

decisão judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações quanto à alteração da fase processual. A parte executada por 

meio do seu curador apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

no id. 30092454, alegando que incumbe ao exequente/impugnado provar 

os fatos constitutivos de seu direito, considerando a impossibilidade da 

impugnação específica. Pois bem. Como de conhecimento, a Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença vem positivada no artigo 525 do Código de 

Processo Civil, sendo certo que a esta apenas poderá versar sobre: a 

falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; 

excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer causa 

modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à 

sentença. Da análise dos autos observo que a presente impugnação não 

se amolda a nenhuma causa estipulada no art. 525 e seus incisos, do 

CPC, fato este que por si só ensejaria a sua rejeição. Ressalto, ainda que 

em que pese a impugnação por negativa geral seja uma prerrogativa do 

curador especial, conforme redação do § único, do art. 341, do CPC, esta 

é limitada à contestação, não se estendendo a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Posto isso, julgo improcedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado pela parte devedora. Outrossim, 

intime-se a devedora CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, através de edital 

(art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo 

com os cálculos de fl. 48, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005408-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GONCALO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

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: 1005408-73.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROBSON GONCALO DA COSTA EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA 

Vistos. Aportou aos autos impugnação ao cumprimento de sentença, 

interposto pela executada, tendo por fundamento a inexigibilidade do título 

e excesso de execução (id. 25838501). Pois bem, considerando que a 

parte executada alega ser inexigível o valor exequendo e diverge quanto 

ao real valor da astreintes, tais fatos sem sombras de dúvidas impedem a 

prática de atos executórios. Posto isso, recebo a impugnação ao 

cumprimento de sentença e determino seja suspenso o curso da presente 

nos termos do art. 525, § 6º, o Código de Processo Civil, e em atenção ao 

princípio do contraditório intime-se a parte exequente para se manifestar a 

impugnação ao cumprimento de sentença id. 25838501, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, venham-me conclusos para deliberações. 

Cumpram-se. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010868-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE ALVES DE LIMA OAB - 318.470.301-06 (REPRESENTANTE)

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CANUTO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1010868-07.2018.8.11.0002 . 

REPRESENTANTE: ILSON JOSE ALVES DE LIMA AUTOR(A): CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DOM PEDRO II REU: DANIEL CANUTO DE SOUZA Vistos , 

Compulsando os autos observo que já foi realizada a prova pericial 

deferida, sendo que apenas a parte requerente manifestou a seu respeito 

(id. 25378627). Dessa forma, no impulso, com vistas ao prosseguimento 

do feito designo a audiência de instrução e julgamento visando esclarecer 

o ponto controvertido de itens “C, D e E” indicado na decisão saneadora 

(id. 19018239) para o dia 04/08/2020, às 15:30 horas, oportunidade em 

que serão ouvidas as testemunhas, as quais deverão ser arroladas pelas 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§4º, art. 357, CPC). 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. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007235-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDERSON MARQUES DE ARRUDA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. DRUMOND & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007235-85.2018.8.11.0002. Vistos, 

Joanderson Marques de Arruda Andrade promove a presente ação de 

cobrança em desfavor de Casa Damata E Drumond Cia Ltda. ME, todos 

devidamente qualificados nos autos, narrando que em setembro de 2016 

negociou mudas de banana com a parte requerida pelo valor de R$ 2,50 
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(dois reais e cinquenta centavos) a unidade, tendo-lhe entregue 3.500 

mudas. Entretanto, afirma que a parte requerida não pagou o valor devido, 

o que vem causando prejuízos, especialmente em razão dos gastos com 

mão de obra e transporte para a entrega das mudas à requerida. Destarte, 

pleiteia a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 

13.892,00 (treze mil, oitcocentos e noventa e dois reais), referente às 

mudas de banana entregues para a requerida e não pagas, além de 

custas e honorários. Com a inicial vieram os documentos de Ids. 

114743788 a 14743808. Determinada a emenda da inicial no id. 14771015, 

a parte autora se manifestou nos ids. 15085037, 15086868 e 15093206, 

tendo sido determinada nova emenda no id. 15150099, a qual não foi 

atendida, motivo pelo qual os autos foram julgados extintos no id. 

17826401. Diante da interposição de recurso de apelação (id. 18078681), 

este juízo reconsiderou a decisão e determinou o processamento da 

demanda, conforme id. 18223493. Audiência de conciliação realizada 

conforme termo de id. 19489598. Contestação apresentada no id. 

20066079, acompanhada dos documentos de id. 20066089, em que a 

parte requerida alega preliminarmente inépcia da petição inicial, 

ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual 

e prejudicial de mérito de coisa julgada. No mérito, afirma que não possui 

qualquer dívida com o requerido, bem como ressaltou inexistir qualquer 

prova capaz de lastrear a relação jurídica descrita na inicial, e requereu a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo 

acolhimento das preliminares ou o julgamento improcedente da demanda. 

Impugnação à contestação apresentada no id. 20739181. Intimadas as 

partes para informarem as provas que pretendem produzir, apenas a 

requerida se manifestou no id. 21154131. No id. 25095393 o feito foi 

saneado, ocasião em que foram afastadas as preliminares e deferida a 

produção de prova oral. A audiência foi realizada conforme termo de id. 

27350440, tendo sido ouvida uma testemunha arrolada pela parte 

requerida. Os autos permaneceram conclusos. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por Joanderson Marques de 

Arruda Andrade em face de Casa Damata E Drumond Cia Ltda. ME, 

visando o recebimento do valor de R$ 13.892,00 (treze mil, oitocentos e 

noventa e dois reais), em razão da venda e compra de 3.500 mudas de 

banana. Pois bem, insta salientar que no direito processual civil, em regra, 

vigora o princípio dispositivo, que determina à parte o dever de diligenciar 

a fim de comprovar as suas alegações e, por conseguinte, os fatos 

ensejadores das suas pretensões postas em juízo, conhecido como ônus 

da prova. Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito 

processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o 

fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz. 

Destarte, a despeito de a parte autora alegar ter firmado contrato de 

prestação de serviços com o requerido, não juntou nos autos nenhum 

documento que evidencie, sequer, indícios do alegado acordo verbal. 

Ainda, tratando-se de negócio verbal, cabia ao autor produzir prova 

testemunhal a fim de demonstrar a existência e os termos do contrato, no 

entanto, oportunizada a produção de prova oral, apenas a parte requerida 

apresentou testemunha para ser ouvida em audiência, conforme termo de 

id. 27350440. Frise-se que a referida testemunha, Sra. Raimunda do 

Socorro Belem Ribeiro, ressaltou que a empresa requerida nunca comprou 

mudas do autor, bem porque somente comercializa produtos de pecuária 

(ids. 27350753 a 27350767). Portanto, denota-se que o autor desatendeu 

o que dispõe a regra do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973, acerca da necessidade de 

a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Isso porque, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Importante salientar, ainda, que o ensinamento 

doutrinário e jurisprudencial é maciço ao preconizar que meras alegações, 

despidas de respaldo probatório, não têm o condão de constituir o direito 

da parte autora com o objetivo de respaldar uma condenação. Enfim, 

tratando-se de contrato verbal, a obtenção de decisão condenatória 

somente seria possível se houvessem robustas provas dos termos 

pactuados e dos valores supostamente inadimplidos pelo requerido, o que 

não foi demonstrado no caso vertente, como já se frisou alhures. Sobre a 

questão, colaciono aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS DE AMPLIAÇÃO E 

REGUALARIZAÇÃO DE OBRA DA SEDE DO SAAE DE LUCAS DO RIO 

VERDE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA – FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO – AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

TERMOS DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora comprovar a 

celebração de contrato verbal, seus termos e a suposta inadimplência da 

ré. Não tendo a parte requerente se desincumbido desse ônus, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, 

deve-se  ju lga r  improceden te  o  ped ido  i n i c i a l .  (N . U 

0002402-53.2011.8.11.0045, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, 

Publicado no DJE 29/05/2018). Dessa forma, ausente os pressupostos 

que informam a espécie, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Quanto à condenação por litigância de má-fé combatida pela 

requerida, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à 

ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil, além da exigência de comprovação do dano processual, 

não se vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento do 

autor passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido 

o princípio da probidade processual, concluindo-se que o requerente 

apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV 

da CF/88. Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na petição 

inicial, motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade dos patronos (CPC - § 2º, do art. 85), cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, determino sejam os autos arquivados, mediante as 

baixas e anotações necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003932-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003932-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. José Augusto Souza da Silva 

propôs a presente ação de declaratória de inexistência parcial de débito 

c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela em 

caráter de urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, alegando em síntese, que é titular da unidade consumidora nº 

6/241210-4 e em 19/03/2018 foi notificado pela requerida acerca de um 

suposto desvio de energia, porém desconhece tal fato. Aduz que em 

virtude do alegado desvio de energia foi emitido uma fatura no mês de 

maio de 2018 no valor de R$ 3.319,98 (três mil trezentos e dezenove reais 

e noventa e oito centavos), bem como alega que no ano de 2017 a 

requerida realizou a troca de padrão e os valores de suas faturas 

começaram a baixar. Afirma ter recorrido administrativamente, porém não 

obteve êxito, razão pela qual requereu em sede de tutela de urgência que 

a requerida se abstenha de proceder com a suspensão do fornecimento 
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de energia na unidade consumidora de sua titularidade, bem como se 

abstenha de inserir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, cuja cobrança entende ser indevida. No mérito, pugna pela 

declaração de inexistência do débito questionado, a repetição em dobro do 

valor cobrado indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento 

de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). A inicial veio acompanhada de documentos nos ids. 

13207692 a 13209176. Determinada a emenda da inicial no id. 13235723, 

se manifestou no id. 13317386. Na decisão de id. 13332938 o pedido 

liminar foi deferido parcialmente. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada em virtude da ausência da requerida (id. 13304254). A 

requerida apresentou contestação no id. 15874020, que veio instruída com 

documentos de id. 15874020 a 15874025, alegando por ocasião de uma 

inspeção realizada na unidade consumidora do autor em 19/03/2018 foi 

verificado o sistema de medição havia irregularidades, pois havia desvio 

de energia no ramal de entrada, o que fazia com que a energia elétrica 

fosse consumida sem o conhecimento da requerida. Ressalta que tão logo 

houve a regularização da situação de anormalidade, o gasto de energia 

elétrica aumentou consideravelmente, ficando evidente a captação do 

produto sem o respectivo pagamento, uma vez que antes da constatação 

da anormalidade o consumo era na 0 kWh, já no período seguinte, com a 

regularização do equipamento, este aumentou para uma média de 377 

kWh. Salienta que os termos de ocorrência emitidos pelos funcionários da 

contestante não constituem em simples ato unilateral, mas sim ato 

administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de 

presunção de veracidade e legitimidade. Alega que não conseguiu cobrar 

a integralidade da energia utilizada pela parte autora durante os meses em 

que o medidor se encontrava comprometido pela anormalidade, o que 

legitima a cobrança do débito. Insurgiu em face do pedido de danos 

morais, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no id. 16474252. Em 

seguida o requerente manifestou a respeito das provas que ainda 

pretendiam produzir nos ids. 16590429 e a requerida pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide no id. 16684110. Na decisão de id. 18340202 

foram fixados os pontos controvertidos da demanda e determinada a 

realização de prova pericial. O laudo pericial foi juntado no id. 26426163, 

sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 27610791 e 

27621475. Após os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da 

multa Inicialmente, considerando que a parte requerida faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por configurado ato 

atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no 

artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em 

favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia da requerida em efetuar o pagamento da 

multa comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas 

cabíveis para a cobrança do crédito. Do mérito Compulsado os autos 

observo que a contestação apresentada nos autos é intempestiva, tendo 

em vista que a audiência de conciliação foi realizada em 25/07/2018 (id. 

14366507), porém a peça de defesa apenas foi juntada em 10/10/2018 (id. 

15874018), levando à caracterização da revelia. Assim, decreto a revelia 

da requerida para que surta seus efeitos, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o 

ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo 

com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a 

alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao 

réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar 

conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é 

realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Antes de analisar o mérito propriamente dito, observo que a 

parte autora requereu que seja declarado nulo o laudo pericial juntado nos 

autos (id. 27621475), porém da análise do referido laudo verifico que este 

atende aos requisitos dispostos no art. 473, do CPC, sendo certo que a 

simples discordância do resultado da perícia por parte do requerente por 

si só não o torna nulo, razão pela qual indefiro o pedido. Pois bem, o ponto 

fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte autora é 

responsável pelo débito no valor R$ 3.319,98 (três mil trezentos e 

dezenove reais e noventa e oito centavos), com vencimento para o dia 

30/05/2018, a título de recuperação de consumo do período de 07/2017 a 

02/2018 apurada a partir de vistoria realizada pela requerida no medidor 

de consumo da UC em nome do requerente. Ao compulsar os autos, 

verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi 

vistoriado em 19/03/2018, no qual consta que o referido equipamento 

encontrava-se com “carga ligada na linha do borne do medidor”. 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. 15874025. Deste modo, diante da constatação 

de irregularidade no equipamento instalado no imóvel do requerente, resta 

claro que houve alteração na mensuração do consumo na unidade 

consumidora nº 6/241210-4. O fato de não haver prova inequívoca de ter 

sido o requerente responsável pela falha é irrelevante. Tal fato não o 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 202 de 341



OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71005971734, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016). Ainda, 

depreende-se pelo histórico de consumo na unidade consumidora do 

requerente que os meses 07/2017 a 02/2018 o seu consumo se 

encontrava zerado, porém a partir de 03/2018, quando houve a inspeção 

técnica na unidade consumidora, houve a regular apuração do consumo 

que chegou atingir 547 kWh. Tal fato é confirmando pelas faturas juntadas 

pelo requerente nos ids. 13208731 a 13208710, as quais demonstram que 

no período em que havia o desvio de energia as faturas não 

ultrapassaram o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais), fato que por si só 

demonstra haver uma irregularidade na unidade consumidora. Ainda, 

depreende-se da prova pericial que o consumo registrado na unidade 

consumidora no período de recuperação de consumo de 07/2017 a 

02/2018 não condiz com a estimativa de consumo na residência do autor, 

inverbis: “(...) f) O consumo médio mensal registrado antes da detecção 

da irregularidade (em percentuais) era condizente com a carga instalada 

na unidade consumidora? Em caso negativo, qual essa diferença por 

mês? Resposta: Não. Para ilustrar a resposta deste quesito, foi elaborada 

uma tabela comparativa entre o consumo registrado e o consumo médio 

estimado, tabela 5 a seguir. Para análise foi levada em consideração: 1. 

Suposta irregularidade descoberta, no dia 19/03/2018, segundo 

informações do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ID 15874025 – 

pág. 3; 2. Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo, ID 

15874025 – pág. 1; Na tabela 5, a seguir, podemos ver que: O período de 

recuperação de consumo, adotado pela requerida, foi de julho/2017 até 

fevereiro/2018, para todos os meses, o consumo registrado foi de 0 kWh, 

a partir de abril/2018 o consumo mensal se aproximou do consumo médio 

estimado. Finalizando o quesito, podemos dizer que o consumo registrado, 

no período de julho/2017 até fevereiro/2017 não é condizente com a carga 

instalada na unidade consumidora.” (laudo pericial – página 13 – id. 

26426163) A perícia, ainda, apurou que o valor que a requerida deixou de 

faturar condiz com o valor da fatura questionada nos autos e a média do 

consumo do autor, tendo em vista a simulação de consumo na unidade 

consumidora do autor e considerando a recuperação de consumo no 

período de 05/2016 a 06/2017. Nesse sentido: “(...) g) Tomando por base a 

carga instalada no imóvel da autora à época da detecção 

dasirregularidades, subtraídos os kWh faturados, qual é o montante, em 

kWh e em Reais (R$), que deixou de ser faturado pela requerida, em face 

da irregularidade ocorrida? Resposta: Segundo Art. 130, Inciso III, da 

Resolução 414 de 09 de setembro de 2010, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, que estabelece as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada diz: 

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 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia 

elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas 

e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; 

(Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) Conforme apurado no 

quesito f), tabela 5, comparativo de consumo registrado, os meses que 

antecederam a suposta irregularidade apontada pela requerida foi de 

julho/2017 até fevereiro/2018. Analisando o Demonstrativo de Cálculo de 

Recuperação de Consumo, ID 15874025 – pág. 2, parcialmente 

apresentado na figura 8 a seguir, verifica-se que o critério adotado foi por 

meio média dos 3 (três) maiores valores regulares (Artigo 130, Inciso III). 

(...) Assim sendo, o valor estimado a recuperar, informado pela requerida 

na “Carta ao Cliente” ID 15874025 - pg. 1, de R$ 3.219,98, está em 

conformidade com a Resolução nº 414 de 09 de setembro de 2010, da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. (...)” (laudo pericial – páginas 15 – id. 

26426163) Portanto não me parece crível aceitar que durante longos oitos 

meses (07/2017 a 02/2018) o autor tenha permanecido com o consumo 

zerado dando origem à emissão de faturas com taxas mínimas que não 

ultrapassaram sequer o valor de R$ 23,00 (vinte e ter reais), notadamente 

porque foi constatada posteriormente a irregularidade no medidor de 

consumo instalado em sua residência, conforme se observa do Histórico 

de Consumo juntado no id. 15874021. Ressalto, também, que apesar da 

revelia aplicada à requerida não há como desconsiderar os documentos 

por ela juntados nos autos, em especial o Termo de Inspeção e Histórico 

de Consumo de ids. 15874025 e 15874021, pois estes demonstram que foi 

consumida energia elétrica pelo autor sem a devida contraprestação. 

Sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL - Contrato de Consumo - Prestação de 

serviços - Fornecimento de água - Ação declaratória de inexigibilidade de 

débito cumulada com revisional de valores, repetição de indébito e 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada - Sentença 

de improcedência - Recurso dos autores - PRELIMINAR - Nulidade da 

sentença - Alegação de que a fundamentação da sentença se baseou em 

prova documental constituída pela ré através de contestação intempestiva 

- Afastamento - Presunção de veracidade dos fatos alegados pelos 

autores que é relativa - Possibilidade de exame de todo o conjunto 

probatório produzido pelas partes nos autos - Princípio do livre 

convencimento do juiz - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado 

da lide sem a realização de prova pericial - Pedido de anulação da 

sentença - Afastamento - Como destinatário das provas, ao julgador 

incumbe permitir a produção daquelas indispensáveis à formação de sua 

convicção sobre o alegado, indeferindo as inúteis ou protelatórias - 

Incidência dos arts. 130 e 131, ambos do CPC/73 - Prova documental 

produzida nos autos suficiente o bastante para dirimir a controvérsia nos 

autos - Aplicabilidade do art. 400, I, do CPC/73 - Perícia no hidrômetro 

substituído e substituto instalados no imóvel locado pelos autores - 

Inutilidade da prova pericial - Ajuizamento da ação há mais de dois anos da 

data da substituição dos equipamentos no imóvel e quando os autores não 

mais detinham a posse do bem que era locado (contrato de locação 

rescindido três meses antes do ajuizamento da ação) - Impossibilidade do 

expert afirmar sobre fato pretérito - MÉRITO - Relação de consumo - 

Inversão do ônus da prova que não é automática - Inexistência de 

verossimilhança das alegações do consumidor - Vazamento detectado na 

parte interna do imóvel - Responsabilidade do consumidor - Prova 

documental que demonstra que a ré observou o Princípio da Legalidade, a 

que está subordinada, ao decidir sobre os processos administrativos 

reclamando a redução de consumo de água - Sentença mantida - 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP 10405454720148260506 SP 

1040545-47.2014.8.26.0506, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 

28/05/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/05/2018) Dessa forma, apurada a lisura da fatura emitida pela 

requerida no Id. 13317517, mostra-se também afastado o pleito para 

impedir a interrupção do seu fornecimento, bem como eventual 

condenação da requerida em indenizar o autor. 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 do autor, razão pela qual devem os 

pedidos formulados na inicial serem julgados improcedentes, 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. 13332938. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos 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). Todavia, sendo o 

requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa 

a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitada em julgado 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004795-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT13649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004795-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: ORDALIA 

MARIA NUNES BOSCARDINI Vistos, MARGARIDA MARIA DOS SANTOS 

NASCIMENTO ajuizou a presente ação declaratória de existência de 

contrato tácito de empréstimo com pedido de rescisão c/c confirmação de 

direito real sobre bem móvel e pedido liminar em desfavor de ORDÁLIA 

MARIA NUNES BOSCARDIN, sustentando, em síntese, ser proprietária do 

veículo Toyota/Hilux SW 4x4, placa NSD-2425. Narra que no final de 

maio/2016, quando o Sr. Marcos prestava serviço para a empresa da 

requerente, ele lhe informou que se encontrava devendo a quantia de R$ 

98.000,00 (noventa e oito mil reais) para a requerida Sra. Ordália, todavia 

não possuía condições financeiras no momento de quitar o valor à vista, 

sendo que a requerida lhe propôs um acordo para que arrumasse um 

veículo para aliená-lo no banco a fim de conseguir levantar a importância 

do financiamento. Assim, o Sr. Marcos pediu para a requerente o veículo 

emprestado para a requerida realizar o financiamento e que ao final do 

financiamento a requerida realizaria a transferência do veículo de volta a 

requerente, permanecendo o veículo em sua posse. Contudo, o Sr. 

Marcos informou que a requerida estava sem dinheiro para realizar o 

pagamento restante do financiamento, tentando obrigá-lo ainda a assumir 

o pagamento de 14 (quatorze) parcelas, ameaçando sob alegação de que 

não iria assinar o recibo de transferência do veículo de volta para a 

requerente. Por fim, alega ainda que a requerida ajuizou uma ação em 

desfavor do Sr. Marcos reivindicando a posse do veículo, alegando a 

existência de um contrato de compra e venda deste veículo com o Sr. 

Marcos. Desse modo, requereu a concessão da tutela de urgência para 

que fosse deferido o processamento da presente demanda por 

dependência a ação proposta (nº 1009368-03.2018.8.11.0002) em trâmite 

nesta Vara Cível, bem como a suspensão daquela ação, com julgamento 

primeira desta demanda. No mérito requereu seja declarada a existência 

de contrato de empréstimo de veículo e, por conseguinte, seja declarada a 

sua rescisão com a expedição de ofícios, um ao DETRAN/MT para realizar 

a transferência de propriedade à autora e outro ao banco em que foi 

realizado o financiamento para que promova a retirada do gravame de 

alienação incidente sobre o veículo. Ainda, requereu seja a autora 

declarada possuidora do veículo. A inicial veio instruída com documentos. 

Na decisão de id. 20454385 os pedidos liminares foram indeferidos. A 

requerida apresentou contestação no id. 21039194, que não veio instruída 

de documentos, aduzindo que estabeleceu tacitamente com o Sr. Marcos, 

funcionário da autora, que ele efetuaria a quitação do financiamento do 

veículo, o qual, contudo, não cumpriu com o estabelecido, não obstante as 

diversas cobranças nesse sentido. Assim, diante da inadimplência do Sr. 

Marcos, afirma que a rescisão do contrato tácito, com a devolução do 

veículo, é a medida mais acertada ao caso, requerendo, por conta disso, a 

improcedência dos pedidos iniciais, com a consequente reintegração da 

posse do veículo. Na ocasião apresentou reconvenção requereu que a 

autora e seu funcionário Marcos sejam obrigados a restituírem a posse do 

veículo objeto do litígio. Ao final, pugnou pela condenação da parte autora 

nas penas de litigância de má-fé e ao ressarcimento das despesas que a 

reconvinte sofreu com a contratação de serviços advocatícios. Termo de 

audiência de conciliação encartado no id. 21968134, a qual restou 

infrutífera. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

22534704, na qual pugnou para que a requerida fosse obrigada a quitar o 

financiamento e após promover a transferência do bem para o nome da 

autora junto ao Detran-MT. Na decisão de id. 25148253 determinei que a 

parte requerida manifestasse sobre os novos pedidos formulados em 

impugnação à contestação por implicarem em aditamento dos pedidos 

iniciais, bem como para regularizasse sua pretensão reconvencional com 

a indicação de valor da causa, formulação certa de pedidos e 

recolhimento das custas processuais. Ainda, na mesma decisão 

determinei a manifestação sobre eventual interesse na utilização da prova 

oral produzida nos autos n. 1009368-03.2018.811.0002. A essas 

determinações, a parte requerida manifestou no id. 26544863 requerendo 

a designação de audiência de instrução apenas para a oitiva pessoal das 

partes. A parte autora, a seu turno, manifestou no id. 26546758 

concordando com a utilização da prova produzida no processo associado, 

destacando a desnecessidade da designação de audiência de instrução 

pelo fato de as partes já terem apresentado sua versão dos fatos na 

inicial e em contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. 

Decido. De início, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, uma vez que as provas já aportadas são 

suficientes para a formação do meu convencimento. Outrossim, indefiro o 

pedido de depoimento pessoal das partes, pois suas declarações já foram 

delineadas na fase postulatória, inclusive a própria parte autora informou 

que suas declarações, caso fosse ouvida, se limitaria a confirmar os fatos 

destacados na peça inicial (id. 26546758). Assim, não tendo a parte 

requerida postulado por outras provas além do depoimento pessoal, 

tampouco manifestado expressamente desinteresse na utilização da 

prova oral produzida nos autos associados, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Da reconvenção Pois bem, vejo que depois de 

oportunizada a emenda da pretensão reconvencional formulada em 

contestação, a parte reconvinte manteve-se inerte, deixando transcorrer 

in albis o prazo sem qualquer manifestação acerca dos elementos básicos 

da ação reconvencional proposta, motivo por que deverá arcar com ônus 

de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar 

as irregularidades apontadas na decisão de id, 25148253, inexiste 

alternativa senão indeferir a inicial de reconvenção, com fundamento no 

parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a inicial de reconvenção formulada em contestação e extingo a 

lide reconvencional sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Da lide principal Inicialmente, 

considerando que a parte requerida nada manifestou sobre a emenda da 

inicial formulada por ocasião da impugnação da contestação, tenho que os 

pedidos ali formulados passam a integrar a pretensão inicial. Pois bem. 

Pretende a parte autora com a presente ação que seja reconhecida a 

existência de contrato de empréstimo de veículo e, por conseguinte, seja 

declarada a sua rescisão com a expedição de ofícios ao DETRAN/MT para 

realizar a transferência de propriedade à autora e ao banco em que foi 

realizado o financiamento para que promova a retirada do gravame de 

alienação incidente sobre o veículo, bem como que seja declarada a 

autora possuidora do veículo. Ainda, pretende a parte autora que a 

requerida seja obrigada a quitar o financiamento e após promover a 

transferência do bem para o nome da autora junto ao Detran-MT. Nesse 

caminho, a prova oral colhida na ação associada n. 

1009368-03.2018.811.0002 indica que houve o empréstimo dos dados do 

veículo Toyota/Hilux SW 4x4, placa NSD-2425, para fins de obtenção de 

financiamento em nome da requerida visando saldar dívida que o 

funcionário da autora, Sr. Marcos Aurélio de Siqueira, possuía para com a 

requerida. A prova oral também apontou que a posse do veículo sempre 

esteve com a autora, a despeito do financiamento bancário. Senão 

vejamos: A testemunha Alexsandro afirmou que trabalhou na empresa 

Soyl, de propriedade da autora, como auxiliar administrativo e na época a 

autora lhe informou que faria o empréstimo do veículo, por meio de 

financiamento bancário, para a requerida a pedido do Sr. Marcos visando 

saldar uma dívida deste para com a requerida. Disse também que foi 

realizado o financiamento e que na qualidade de auxiliar administrativo 

recebia boletos para pagamento de parcelas via e-mail, os quais foram 

pagos pela empresa Soyl. Disse que o veículo, contudo, sempre 

permaneceu na empresa Soyl, na posse da autora, pois era só um 

empréstimo dos dados do veículo e seria devolvido para a Soyl depois que 

a dívida fosse quitada. A testemunha Sandro afirmou que no ano de 2017 

o veículo objeto do litígio foi empresado pela empresa Soyl para a empresa 

Transportadora Rondolemos, local onde a testemunha trabalhava, lá 

permanecendo por três a quatro meses. Com efeito, embora o contrato de 

financiamento com alienação fiduciária tenha sido firmado em julho/2015 

(id. 20434620), o veículo sempre permaneceu na posse da autora, a qual 

inclusive o alienou para terceiro, quer seja, Sr. Ademir Ives Bonfim em 

30.04.2018 (id. 20434614), do que decorre que, de fato, apenas houve um 

contrato de empréstimo dos dados do veículo para obtenção de 

financiamento, nada mais. No entanto, a venda do veículo para terceiro 

noticiada em ambos os processos impede que seja reconhecida o direito 

de posse sobre o respectivo veículo, pois a autora dele já se desfez há 

muito tempo. Isso também implica na impossibilidade de obrigar a requerida 

a transferir a propriedade do veículo para a autora, a qual, como já dito, 

não detém mais a sua posse. Outrossim, a pretensão de rescisão deste 

contrato de empréstimo não possui nenhum efeito prático, pois tanto a 

transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT, como a retirada do 

gravame de alienação fiduciária pela instituição financeira cedente do 

crédito, depende do adimplemento total do contrato de financiamento com 

garantia. Até que se finde o contrato de financiamento, a propriedade 
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resolúvel do bem permanece em nome da instituição financeira, segundo 

lições do art. 1.361 e seguintes do Código Civil, daí porque não se pode 

falar em transferência de titularidade do veículo, tampouco de baixa de 

gravame, sobretudo porque o veículo constitui garantia de adimplemento 

do contrato de financiamento e deve assim permanecer, em especial no 

presente caso em que já houve a propositura de ação de busca e 

apreensão pela instituição financeira. Não se pode olvidar, ainda, que as 

partes, por livre e espontânea vontade, criam uma relação jurídica 

inverídica (compra e venda de veículo), e agora tentam dela se eximir se 

esquecendo que a instituição financeira, sem ter conhecimento do real 

desígnio das partes e do Sr. Marcos, promoveu a liberação de valores 

para subsidiar uma relação que foge aos princípio básicos que norteiam 

as relações contratuais, não podendo, por conta disso, sofrer prejuízos 

ou consequências derivadas de condutas desprovidas de boa-fé 

contratual. Assim, enquanto não adimplindo o contrato de financiamento, 

permanece a situação da titularidade do veículo da forma como está. De 

outro norte, no que diz respeito a pretensão de atribuir a requerida a 

obrigatoriedade de adimplemento do contrato de financiamento, isso 

decorre da própria relação jurídica que ela estabeleceu com a instituição 

financeira. É certo, contudo, que tal pretensão vem assentada na suposta 

existência de acordo firmado entre a autora Margarida, a requerida Ordália 

e o Sr. Marcos Aurélio de Siqueira, que teria se materializado por meio do 

contrato de empréstimo de bem móvel juntado no id. 20434615. Contudo, 

tal documento não foi firmado por nenhuma das pessoas antes 

mencionadas, portanto sem nenhum valor jurídico. Além disso, embora a 

parte autora afirme categoricamente que o Sr. Marcos assumiu o 

compromisso de pagar 14 parcelas do financiamento, diga-se, obtido para 

quitar uma dívida do Sr. Marcos para com a requerida, descurou de 

comprovar nos autos tal alegação, pois os documentos carreados no feito 

indicam o pagamento, em atraso, de apenas 11 parcelas. Assim, diante da 

falta de elementos concretos quanto a quem cabe, de fato, o pagamento 

das parcelas do financiamento, friso, considerando a relação jurídica 

estabelecida entre autora Margarida, a requerida Ordália e o Sr. Marcos 

Aurélio de Siqueira, e desconsiderando a relação com a instituição 

financeira, não há como obrigar exclusivamente a requerida a quitação 

das demais parcelas do financiamento. Por esse viés, é sabido que no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela requerente, ela não os comprovou, 

pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações 

narradas na inicial apenas ficaram relegados ao campo hipotético, sem 

qualquer prova robusta de que a requerida assumiu o compromisso 

perante a autora e o Sr. Marcos de adimplir o contrato de financiamento 

bancário, o qual, friso, foi obtido primordialmente para pagamento de dívida 

que o Sr. Marcos tinha para com a requerida no importe de quase R$ 

100.000,00. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

formulados na inicial para apenas RECONHECER a existência de contrato 

de empréstimo do veículo objeto do litígio promovido pela autora à 

requerida. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte autora 

decaiu da maior parte dos seus pedidos, a condeno ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, atento à natureza da causa, o extenso 

tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 2º, art. 85). 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008984-69.2020.8.11.0002

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:

MARIO DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

MARIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008984-69.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009086-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENI PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR PINTO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009086-91.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009087-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETTER RODRIGO MURZIN RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009087-76.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 
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exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Sendo assim, intime-se a parte 

requerente para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC): 1. Trazer aos autos a cópia 

do requerimento administrativo formulado junto à Seguradora requerida, 

para posterior prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. 

Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus 

Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002404-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

LETICIA FERNANDES PEREIRA OAB - SP380026 (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. 13501859 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. 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. 

13501859 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, defiro a 

produção da prova técnica postulada pelo requerido. Para tanto, nomeio 

para os trabalhos periciais grafotécnico 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, determino que 

a parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

integral dos honorários periciais. Venham as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida aporte aos 

autos a via ORIGINAL dos documentos de id. 13501859, no prazo de 15 

(quinze) para a realização da perícia acima deferida. Apenas com o aporte 

do documento original acima determinado e aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Às providencias necessárias. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008665-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI VITURINA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008665-04.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002364-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 
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atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Assim, determino, venha à 

parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 

362.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004992-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JOHN BARBOSA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004992-08.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Verifica-se que não ocorre nenhuma das hipóteses de extinção do feito 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 334, 355 e 356 

do Código de Processo Civil), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção. 

Destarte, passo ao saneamento do feito. Da alteração do polo passivo 

para a Seguradora Líder No tocante à preliminar aventada pela seguradora 

requerida, de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder, face ao que 

dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de 

Seguradores Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios 

responsáveis pelo DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios 

DPVAT S/A, como a entidade líder dos demais consorciados, o que foi 

ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes 

considerações devem ser efetuadas: Embora a seguradora requerida 

afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo passivo, esta 

não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Satisfação da indenização 

em esfera administrativa - Carência de ação - Falta de interesse de agir 

Argumenta que a liquidação do sinistro em questão foi efetuada na esfera 

administrativa, de forma que o feito deve ser extinto sem resolução do 

mérito. Inobstante as alegações suscitadas pela parte ré, entendo que 

recebimento dos valores relativos ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa não implica em renúncia ao direito de receber a indenização 

legalmente estipulada, caso exista diferença entre o valor recebido e 

aquele devido. Portanto, o pagamento parcial recebido, com a 

correspondente quitação, não torna o segurado carecedor de ação, tendo 

ele o direito de discutir a diferença do seguro, visto que não teve nenhuma 

intervenção de vontade da sua parte no teor da negociação administrativa, 

assim é perfeitamente possível a complementação da indenização 

securitária ora pleiteada pelo autor, o que somente se verificará ao final da 

instrução Comprovante de residência em nome de terceiro – Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo – Requisito para fixação do foro Sustenta que é indispensável 

que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios dos motivos 

fixadores da competência do juízo, sob pena de incorrer em ausência do 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, 

nos termos do art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que o 

comprovante de endereço juntado pelo autor no Id. 8675353-pág. 5 está 

em nome de terceiro, pugna para que seja determinada a regularização 

dos autos no prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não 

assiste à requerida, uma vez que, o endereço do autor encontra-se 

informado na exordial, não sendo indispensável para a propositura da 

ação, ou mesmo fixação do foro competente, que o comprovante de 

endereço esteja em nome do autor. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido o grau da invalidez permanente que afeta a parte autora e 

se o pagamento administrativo efetuado pela requerida é menor que o 

devido. Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o 

laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação 

médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes para 
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manifestar quanto à avaliação médica, devendo esclarecer se possuem 

interesse na produção de outras provas, justificando-as no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia implicará na 

concordância tácita com a avaliação médica, para fins de constatação do 

grau da lesão sofrida pelo autor, suprindo a perícia a ser designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008718-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DE JESUS BENEVIDES (REQUERENTE)

VANESSA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

ELIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SIMONE LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOAO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE MOREIRA (REQUERIDO)

SEVERINO LEITE DE SOUZA (REQUERIDO)

CLEBSON JUNIOR TEIXEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008718-82.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008640-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO CORREIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008640-88.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003080-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS ANJOS FERREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1003080-10.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 18/05/2017, às 11:20 horas, mesa 01, 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. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, 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). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência 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 uma das 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). Intime-se Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007025-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 
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nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da ausência de 

requerimento administrativo e ausência de comprovação de entrega da 

documentação Aduz a seguradora requerida que a parte autora não 

comprovou que juntou os documentos mínimos necessários à regulação 

do sinistro administrativo, bem como que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 14644505. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Portanto, rejeito as referidas preliminares. 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. 16967622 e 17560871). 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 

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. 17560871. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006756-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN MARTINIS GOMES OAB - MT27676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (REU)

AUTO POSTO TREVINHO LTDA - ME (REU)

JULIANE NORTE BONICONTRO (REU)

AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME (REU)

SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA (REU)

VITOR NORTE BONICONTRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006756-29.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se 

e cumpra-se, expedindo o necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000362-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.D. TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CARLOS AUGUSTO CHAGAS FILHO (REQUERIDO)

GILMARQUES GOMES GRACIOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000362-06.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa requerente informa que 

revogou a procuração outorgada ao advogado Claison Pimenta Ribeiro 

Motta (ID. 4644922), bem como juntou novo instrumento procuratório (Id. 

12072640). Pois bem, analisando detidamente os autos constata-se a 

ausência de notificação do instrumento procuratório de Id. 4644922 aos 

advogados constituídos. Desta forma, venha a parte autora comprovar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a notificação de revogação de poderes 

outorgados na procuração de Id. 4644922, sob pena de indeferimento. 2. 

Outrossim, verifica-se pelas informações prestadas pela Secretaria da 

Receita Federal, que o Chefe SECAT – DRF CUIABÁ/MT se opôs a 

devolução do veículo caminhão Marca Mercedez Benz, Modelo Atron 

2324, Placa QBL 1406, Cor Branca, Ano/Modelo 2014/2014, ao autor, 

conforme consta no Id. 11497657. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto o cumprimento 

do mandado de busca e apreensão dos seguintes bens: dois tanques que 

se encontram acoplados aos caminhões marca/modelo VW 24.250 62, 

placa KAC7865 e o outro marca/modelo IVECO EuroCargo, placas 

HTQ9165; e o veículo caminhão Marca/Modelo Mercedes Benz, Atron 

2324, placa QBL1376, Chassi nº. 9BM695304EB961713, Renavam nº. 

01014894007. 3. Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária, acerca do 

decurso de prazo da empresa requerida para manifestar acerca do pedido 

de desistência da ação em relação ao requerido Carlos Augusto Chagas 

Filho formulado pela autora em impugnação à contestação, conforme 

decisão de id. 10660845. 4. Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de 

Id. 10660845. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001244-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório dpvat, proposta por Gabriel Henrique Gonçalves dos Santos 

em desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais alegando em síntese 

que em 02.10.2016 foi vítima de acidente com veículo, que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão de sua incapacidade 

permanente. Com a inicial vieram documentos. A audiência de conciliação 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania restou 

inexitosa, oportunidade em que a advogada da parte autora solicitou a 

juntada da avaliação médica realizada no autor (Id. 10030200). No Id. 

10108580, a parte requerida apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão no polo passivo a seguradora 

líder, a ausência de comprovação de entrega dos documentos 

necessários a regulação do sinistro administrativo, da ausência de 

interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo e da 

ausência do laudo do IML. No mérito aduz que o boletim de ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral visto que foi 

lavrado com informações da própria parte autora, bem como não restou 

comprovado à invalidez permanente da parte autora, considerando que 

não apresentou um laudo pericial capaz de comprovar tais alegações. A 

parte autora apresentou impugnação a contestação no Id. 10586412. Na 

decisão de Id. 16818643, as preliminares foram analisadas e afastadas, 

determinando a juntada nos autos da avaliação médica realizado no autor 

em audiência de conciliação. A avaliação médica foi juntada aos autos no 

Id. 18732239, sendo que logo após, a parte autora e requerida 

manifestaram nos autos requerendo o julgamento antecipado da demanda 

(Ids. 17004096 e18782788). Após, aportou ao autos manifestação da 

parte requerida informando que procedeu com a verificação dos 

documentos médico-hospitalares apresentados nos autos, oportunidade 

em que foi rechaçada a veracidade/autenticidade da ficha de atendimento 

apresentada nos autos pelo autor, razão pela qual requer a juntada da 

declaração em anexo, bem como a extração de cópias do processo a fim 

de serem encaminhadas ao Ministério Público para adoção das medidas 

cabíveis, bem como outros requerimentos (Id. 28939953). Em seguida a 

parte autora manifestou nos autos afirmando que a prova do nexo causal 

entre o acidente sofrido e a invalidez sofrida pelo autor de modo que os 

documentos apresentados correspondem à lesão decorrente do acidente 

de transito, requerendo seja rejeitada a arguição e pretensão da requerida 

(Id. 29171914). Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e 

Decido Conforme relatado inicialmente, cuida de ação de cobrança de 

seguro DPVAT. No caso dos autos a parte autora alega que faz juz ao 

pagamento do seguro, por ter sofrido acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. Pois bem, segundo o art. 3º, inciso II, da 

Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. De outro lado, a requerida alega que a parte 

autora não juntou nos autos boletim de ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprovam as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido com base em 

informações unilaterais. No entanto, razão não assiste à requerida, 

considerando que havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada do 

boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos, mormente porque os documentos que 

instruíram a petição inicial são capazes de comprovar o envolvimento da 

parte autora em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista o 

que consta no boletim de atendimento do Pronto Socorro Municipal de 

Várzea Grande-MT, que indica que o autor foi vitima de colisão moto+moto, 

referindo-se a dor na mão direita (Id. 4934743), especialmente a avaliação 

médica realizada no autor (Id. 18732239). Sendo assim, considerando o 

conjunto probatório acostado aos autos, verifico a demonstração de 

maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano 

sofrido de forma satisfatória. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 
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bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente noticiado na inicial, restando ainda comprovado a 

existência de invalidez permanente da parte autora relacionada a sua mão 

direita, tendo afetada em 25% sua capacidade funcional, conforme 

atestado laudo médico pericial acostado aos autos no Id. 18732239. 

Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementar, nos valores e conforme 

as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente.”. Destaca-se que, 

o valor da indenização depende da extensão da invalidez sofrida pelo 

demandante, conforme se pode verificar da disposição dos artigos 3º e 

12, caput, da Lei nº 6.194/74. Logo, considerando o grau de invalidez 

constatado pelo expert a parte autora faz jus ao recebimento da 

indenização pelo seguro obrigatório devido à lesão na sua mão direita, 

afetada em 25% sua capacidade funcional, a lei estabelece 

respectivamente o pagamento de 70% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores e/ou de uma das mãos. Assim, reputo razoável a 

fixação de 25% de 70% do valor total da cobertura, considerando que a 

lesão da parte autora foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, 

em uma indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável 

quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 

340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Por fim, no que se refere a alegação da 

parte requerida quanto a falsificação do prontuário médico trazido aos 

autos pelo autor e, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a 

parte requerida não logrou êxito em comprovar se realmente ocorreu a 

falsificação do referido documento, não havendo provas suficientes nos 

autos à comprovação do ocorrido. Ademais, não foram juntados aos autos 

os documentos necessários para oferecimento de uma denúncia, 

ressaltando ainda que o oferecimento da denúncia é uma providencia que 

pode ser adota pela própria seguradora, sendo descabido o pleito de 

intervenção do juízo, razão pela qual rejeito as arguições apresentados 

pela parte requerida. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

presente demanda e julgo extinto o feito com resolução do mérito com 

base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a 

seguradora requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Mariluce da Cruz Olmedo ajuizou a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais com pedido de tutela cautelar de urgência em face de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, aduzindo, em 

síntese, que é titular da Unidade Consumidora n°. 6/242693-0, e que foi 

surpreendida com uma fatura no valor de R$ 6.342,70 (seis mil trezentos e 

quarenta e dois reais e setenta centavos) com vencimento em 30/06/2018. 

Salienta que a requerida lhe informou que o valor cobrado é decorrente de 

recuperação de consumo em virtude de ter sido encontrada anormalidade 

no medidor vinculado a sua unidade consumidora denominada “desvio de 

energia no ramal de ligação”. Aduz ser indevida a cobrança efetuada pela 

requerida, razão pela qual requer o cancelamento da cobrança no valor de 

R$ 6.342,70 (seis mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta 

centavos) e indenização em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Com a inicial vieram documentos. Na decisão de id. 16290633 o 

pedido liminar foi deferido. Realizada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera (id. 16945814). A requerida apresentou contestação no id. 

16949723, que veio instruída com documentos de ids. 16949724 a 

16949737, alegando que por ocasião de uma inspeção realizada na 

unidade consumidora do autor no dia 05/04/2018, foi verificado flagrante 

de adulteração externa -- desvio de energia na baixa tensão, o que fazia 

com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo 

aparelho. Salienta que os termos de ocorrência emitidos pelos 

funcionários da contestação não constituem em simples ato unilateral, mas 

sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que 

goza de presunção de veracidade e legitimidade. Outrossim, ressalta que 

o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria no 

Inmetro, pois a irregularidade era externa ao equipamento e de fácil 
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visualização, não demandando perícia para confirmação. Assim, alega que 

não conseguiu cobrar a integralidade da energia utilizada pela parte autora 

durante os meses em que o medidor se encontrava comprometido pela 

anormalidade, o que legitima a cobrança do débito. Insurgiu em face do 

pedido de danos morais, requerendo, por fim, a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no 

id. 17533075. Em seguidas as partes manifestaram as provas que 

pretendem produzir (ids. 17893406 e 17946722). 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. Do mérito O ponto fundamental da presente demanda 

consiste em saber se a parte autora é responsável pelo débito no valor de 

R$ 6.342,70 (seis mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta 

centavos), referente à recuperação de consumo do período de 12/2016 a 

04/2018 apurada a partir de vistoria realizada pela requerida no medidor 

de consumo da UC em nome do requerente. Pois bem, ao compulsar os 

autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi 

vistoriado em 05/04/2018, conforme termo de ocorrência de Id. 16949724. 

Conquanto a r equerida tenha efetuado vistoria na unidade consumidora 

da autora, certo é que esta não foi devidamente cientificada de tal 

procedimento, conforme se observa do Termo de Ocorrência e Inspeção 

juntado no Id. 16949724, de modo que pudesse impugná-lo na ocasião da 

sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do procedimento 

administrativo realizado, pois verifica-se que o referido termo de 

ocorrência não foi assinado pela parte autora. Portanto, a vistoria levada a 

efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao 

certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum 

defeito que justificasse a recuperação de consumo. Devo ainda consignar 

que a presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é 

absoluta, mas relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, 

sem o acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso 

concreto. Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da 

vistoria realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a 

sua impugnação, principalmente, quando não foram observados os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse 

sentido, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido 

recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RAC - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. “(TJMT - 

Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Alia-se a isso, da detida análise do histórico de consumo na 

unidade consumidora da autora (id. 17533338) resta claro e evidente que 

houve irregularidade na recuperação de consumo, isso porque mesmo 

após sanado o suposto problema no medidor, constata-se que os valores 

após a fatura sub judice possui a mesma média das faturas do período 

entre os anos de 2006 a abril/2018 conforme documento de id. 16949729. 

Assim, não se pode impor ao requerente o pagamento R$ 6.342,70 (seis 

mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), referente à 

recuperação de consumo do período de 12/2016 a 04/2018 cobrado na 

fatura com vencimento em 30/06/2018, devendo tal débito ser declarado 

inexistente em decorrência dos fatos acima narrados. Do dano moral 

Destarte, a guisa destes fatos, a cobrança indevida de valores com a 

consequente negativação do nome da autora, conforme se observa do 

extrato de id. 15991767, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a 

requerida arcar com a correspondente indenização por danos morais, 

desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, 

como prescreve o art. 14 do CDC. “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, são notórios os transtornos causados a 

requerente ante a falha na prestação de serviço pela requerida, posto que 

ao emitir a fatura indevida e negativa o nome da autora, gerou uma 

insegurança para ela, ferindo o seu equilíbrio emocional. A propósito, 

colho o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDA – MANUTENÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONSUMO FATURADO 

SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA UNILATERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em razão de 

recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de energia com a 

consequente negativação indevida causam o dano moral presumido. Não 

há falar em modificação da decisão monocrática se inexistem elementos 

aptos a reformar aquela decisão.” (TJMT - Ag 54010/2018, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) Assim, 

reconhecida a existência do dano moral causado a requerente, 

cumpre-me agora examinar somente a questão da fixação de seu valor. 

Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15). Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, 

eis que reconhecida a responsabilidade da requerida, consoante acima já 

explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte 

autora e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia 

equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais mostra-se 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da 

parte autora e tampouco o empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, 

o caráter coercitivo e pedagógico Isto exposto, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a 

inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 6.342,70 (seis mil trezentos e 

quarenta e dois reais e setenta centavos), referente à recuperação de 

consumo do período de 12/2016 a 04/2018 cobrado na fatura com 

vencimento em 30/06/2018, bem como condeno a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, quando ocorreu a inscrição 

do o nome da autora no SPC/Serasa em 30/07/2018 (id. 15991767). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno, ainda, a 

parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em quinze por cento (15%) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). 

Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006123-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Luciana Rodrigues da Silva propôs a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

dano moral e pedido de tutela de urgência em face de Banco Bradescard 

S/A, alegando que ao tentar obter crédito no comércio local tomou 

conhecimento que o seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), apontamento este feito pelo requerido no importe 

de R$ 737,78 (setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), 

referente ao contrato nº 4180530271276000. Alega que desconhece o 

valor cobrado e sustenta que a restrição lançada é indevida. Assevera 

que, diante do abalo de crédito indevido e suportado, vem sofrendo 

constrangimentos e desgaste em sua imagem pelo fato, havendo a 

configuração do dano moral. Requer seja declarada a inexistência de 

débito referente ao contrato em questão, bem como a condenação da 

requerida a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Com a inicial vieram documentos. No id. 9539247 o pedido liminar foi 

deferido. Em seguida o requerido apresentou contestação acompanhada 

de documentos (ids. 10337790 e 10337795), alegando que o apontamento 

do crédito questionado se refere ao cartão de crédito Lojas Americanas 

Visa de nº 4180.xxxx.xxxx.6016, o qual foi utilizado pela autora para 

realizar diversas despesas e que foram realizados pagamentos, sendo 

que o valor negativado se refere a fatura do mês de janeiro de 2017, a 

qual não foi adimplida. Aduz ser lícita a inscrição do nome do autor no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, a litigância de má-fé e 

impugnou os documentos acostados junto a inicial uma vez que não 

comprovam o ato ilícito cometido pelo requerido. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação foi 

apresentada pela requerente no id. 10491388. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (id. 10576607). As partes foram devidamente intimadas 

para especificarem as provas que pretendem produzir, ocasião em que 

manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 11553239 e 

11621157). Após os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e 

decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a 

prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além 

das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pelo requerido no importe de R$ 

737,78 (setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), 

referente ao contrato nº 4180530271276000, que supostamente se 

encontrava em nome da autora. A requerente afirma desconhecer o débito 

e sustenta que a negativação é indevida. Ainda, juntou com a inicial 

extrato do SPC demonstrando sua afirmação de existência da inscrição 

que estava em seu nome junto ao requerido, conforme página 04 do id. 

9374809. Pois bem, analisando os autos, verifico que a improcedência dos 

pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou 

êxito o banco requerido em demonstrar a existência de relação jurídica 

havida entre as partes decorrente do cartão de crédito Lojas Americanas 

Visa de nº 4180.xxxx.xxxx.6016, em especial a fatura referente ao mês 

de janeiro de 2017, o qual gerou a inscrição do nome da autora no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão da sua 

inadimplência (id. 10337790). Ademais, houve pagamentos nos valores de 

R$ 333,67 (trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) 

referente a fatura de setembro/2016, R$ 361,25 (trezentos e sessenta e 

um reais e vinte centavos) referente a fatura de outubro/2016, R$ 290,00 

(duzentos e noventa reais) pago menor referente a fatura de 

novembro/2016, após essa fatura não ocorreu mais pagamentos. De tal 

forma, conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que desconhecia 

a origem do débito, não foi isto que restou apurado nos autos, pois o 

banco requerido apresentou a Proposta de Adesão ao cartão de crédito 

firmado entre as partes. Outrossim, é de fácil percepção que a assinatura 

exarada na Proposta de Adesão (id. 10337795) possui uma similitude 

extrema com a assinatura exarada pelo requerente na Procuração, 

Declaração de Hipossuficiência, Declaração, Declaração de Residência e 

em sua Carteira de Identidade (ids. 9374801 e 9374809). 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.” (Apelação Cível Nº 

105201/2011, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MT, Relatora: 

Marilsen Andrade Addario, Julgado em 12/12/2012). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DO RÉU 

APRESENTANTE DO DOCUMENTO QUANTO A VERACIDADE DO 

DOCUMENTO – DESNECESSIDADE - ANÁLISE COMPARATIVA A OLHO NU 

DA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS NOTA PROMISSSÓRIA E FICHA DE 

CLIENTE E AS DEMAIS EXARADAS NA PROCURAÇÃO E NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE – SIMILITUDE EXTREMA DAS 

RUBRICAS – ÔNUS DO AUTOR EM SOLICITAR INCIDENTE DE FALSIDADE – 

PROVA ORAL EM JUIZO – RECONHECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS E 

PARTICULARES - CONVICÇÃO DO JUIZ - NÃO VINCULAÇÃO À PROVA 

PERICIAL - INCLUSÃO LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 

0031643-21.2010.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, 

Publicado no DJE 14/12/2016) Insta asseverar ainda que oportunizado a 

produção de provas a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide, ou seja, sequer requereu pela realização de uma perícia grafotécnica 

para dirimir eventuais dúvidas quanto a assinatura exarada na Proposta 

de Adesão. Portanto, por ausência de prova contundente acerca da 

falsidade da assinatura lançada no na Proposta de Adesão, há que se 

concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse 

dar origem a um dano (moral/material) indenizável. Assim, diferentemente 

do que constou na petição inicial, a dívida está lastreada em negócio 

jurídico que contou com a participação da autora, que daquele ficou 

inadimplente. 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 conhecer a origem do débito questionado, quando na 

verdade tinha pleno conhecimento da existência de um débito em seu 

nome junto ao requerido em virtude do cartão de crédito emitido pelo banco 

em seu nome, cuja fatura referente ao mês de janeiro de 2017 não foi 

adimplida a tempo e modo, dando ensejo a negativação do seu nome. 

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 
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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 da presente ação declaratória proposta 

por Luciana Rodrigues da Silva em desfavor de Banco Bradescard S/A 

ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Ainda, condeno a 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 o autor, 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. Outrossim, por consequência, revogo a 

liminar deferida nos autos no id. 9539247, bem como determino seja 

oficiado aos órgãos de proteção ao crédito a fim de procedam novamente 

com a inscrição do nome da autora naqueles órgãos em relação ao débito 

de R$ 737,78 (setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), 

referente ao contrato nº 4180530271276000, devendo ser encaminhada 

cópia desta sentença junto com ofício a ser expedido. Transitado em 

julgado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003080-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS ANJOS FERREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança de diferença do 

seguro DPVAT com pedido de exibição de documentos proposta por Nadir 

dos Anjos Ferreira em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência 

S.A, alegando em síntese que em 13.10.2014 foi vítima de acidente com 

veículo, que resultou em sua invalidez permanente. Sustenta ainda que da 

entrada do requerimento do seguro recebeu o valor de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais) em 07.01.2016. Assim, requer seja 

condenada a requerida ao pagamento da diferença na indenização caso 

na apuração do grau de invalidez realizada por este juízo ser maior do que 

o grau apurado pela parte requerida quando do pagamento do seguro 

administrativamente, ou pela diferença com relação à correção monetária 

que não foi paga. A audiência de conciliação realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania restou inexitosa, sendo que 

a parte autora solicitou a juntada da avaliação médica realizada, bem como 

o prosseguimento ao processo apenas com relação ao pedido de 

correção monetária (Id. 4344503). No Id. 4456302 a parte requerida 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo para a seguradora líder, a falta de interesse de 

agir em razão de pagamento em via administrativa. Não obstante, afirma 

que da avaliação médica realizada na parte autora neste juízo, restou 

comprovado o grau de debilidade apurado em sede administrativa. No 

mérito aduz que realizou o pagamento da indenização corretamente 

conforme grau de lesão atestado em laudo pela requerida, devendo o 

processo ser julgado improcedente. Ao final, alega que a correção 

monetária deverá incidir a partir da data do ajuizamento da ação, juros de 

mora a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o valor da condenação. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação (Id. 4898385). Na decisão de Id. 15629800, restou 

determinado a juntada da avaliação médica realizada na parte autora em 

audiência de conciliação, intimando as partes para manifestar acerca da 

referida avaliação bem como esclarecer se possuem interesse na 

produção de outras provas. No Id. 16467836 foi juntada a avaliação 

médica realizada na parte autora, em seguida a parte autora manifestou no 

Id. 16724783. Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e 

Decido Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Dessa 

forma, afasto a presente preliminar. Da Falta de Interesse de Agir - 

Diferença Aduz ainda a seguradora requerida que falta interesse de agir à 

parte requerida, uma vez que já houve o pagamento do seguro sub judice 

em sede administrativa. No tocante ao pagamento administrativo afastar o 

direito da requerente em pleitear eventual diferença que tenha direito por 

expressa determinação legal, tenho que ela não merece prosperar, 

considerando que o pagamento parcial do seguro pela requerida não 

afasta o direito desta pleitear o valor remanescente legalmente 

estabelecido, inexistindo a renúncia pela eventual diferença existente. 

Este entendimento está consubstanciado no fato de o valor do pagamento 

do Seguro Obrigatório DPVAT ser estabelecido por norma legal, o que 

garante ao autor o direito pela cobrança da diferença remanescente, 

conforme estabelece a lei de regência. Sobre essa matéria destaco o 

aresto do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

MORTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES - 

INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS - HERDEIRAS LEGÍTIMAS - 

PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS 

- INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74 - APLICAÇÃO DE 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - 

CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA DE LEI - RECEBIMENTO 

DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE ESTIPULADO - DIREITO À 

COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DO 

VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE FOI INDEVIDAMENTE 

PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP, não podem ser aplicadas quando estiverem 

em desconformidade com a determinação legal, porque tais atos 

regulamentares não gozam da força da lei. A jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça consolidouse no sentido de considerar como 

não representativo de quitação total o recibo dado em caráter geral, não 

traduzindo o documento renúncia ao direito de cobrança de eventuais 

diferenças. A correção monetária deverá incidir a partir da data em que a 

ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de forma parcial e, os juros 

moratórios, devem ser contados a partir da citação da seguradora”[1]. 

Com efeito, desmerece prosperar o argumento trazido pela requerida de 

plena quitação dos valores devidos em relação ao seguro obrigatório, nos 

termos da fundamentação supra. Enfim, mostra-se legítimo o interesse do 
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requerente pela cobrança de eventuais diferenças remanescentes do seu 

direito de recebimento dos valores correspondentes à invalidez 

permanente sofrida por acidente de trânsito. Portanto, esta preliminar 

desmerece guarida, uma vez que a análise da existência de eventual 

direito a favor da requerente repercutirá em sede meritória, motivo porque 

para lá remeto a sua análise. Do Mérito Conforme relatado inicialmente, 

cuida de ação de cobrança de seguro DPVAT. No caso dos autos a parte 

autora alega que faz juz ao pagamento do seguro, por ter sofrido acidente 

com veículo automotor, que resultou em invalidez permanente. Pois bem, 

segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. No caso dos autos, a autora alega ter recebido 

administrativamente o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais) em 07.01.2016, referente ao seguro obrigatório, porém afirma que o 

referido valor que foi pago pode não corresponder ao real valor devido, 

razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento da 

diferença ou ao pagamento da correção monetária devida. A requerida por 

sua vez afirma que o valor devido foi pago de forma administrativa, razão 

pela qual o autor não faz jus ao recebimento de qualquer verba 

remanescente. Sendo assim, verifico que os documentos acostados a 

inicial, comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com 

o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não 

tenha sido realizada perícia formal, a avaliação médica constante no Id. 

16467836, supre perfeitamente, pois, elaborada por médico perito o qual 

responde de forma clara e conclusiva às questões necessárias à solução 

da lide. Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente noticiado na inicial, restando ainda comprovado a 

existência de invalidez permanente da parte autora relacionada a lesão na 

estrutura craniofacial, tendo afetada em 10% sua capacidade funcional, 

conforme atestado na avaliação médica acostada aos autos. Logo, 

considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a parte autora 

faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório devido à 

lesão permanente com invalidez parcial, afetada em 10% sua capacidade 

funcional, a lei estabelece respectivamente o pagamento de 100% do valor 

total da indenização para os casos em que ocorre a lesão de órgãos e 

estruturas craniofaciais. Assim, reputo razoável a fixação de 10% de 

100% do valor total da cobertura, considerando que a lesão da parte 

autora foi quantificada em 10%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Realmente, a esse respeito, dispõe a Súmula nº. 474, do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, 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), 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.”[2]. Portanto, à vista de que a 

requerida comprovou nos autos que a parte autora recebeu o valor de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), na esfera administrativa, 

conforme se observa no Id. 3037456, tenho que a tese de pagamento 

aduzida pela requerida deve ser acolhida e, via de consequência, o pedido 

referente ao pagamento de eventual diferença do seguro ser julgado 

improcedente. Já quanto ao pedido de pagamento da atualização da 

indenização recebida na esfera administrativa, ressalto que este só tem 

lugar nas hipóteses em que o pagamento é realizado pela seguradora em 

inobservância ao prazo de 30 (trinta) dias em virtude do previsto nos §§ 

1º e 7º do art. 5º da Lei 6.194/74, in verbis: "Art . 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007): §7º - Os 

valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não 

cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação 

pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 

regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios 

fixados na regulamentação específica de seguro privado (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007)". No presente caso ficou comprovado que a autora 

sofreu o acidente em 13.10.2014 requerendo o pagamento administrativo, 

contudo o pagamento foi realizado apenas em 07.01.2016 (Id. 3037456). 

Dessa forma, considerando que o pagamento administrativo do seguro 

realizado não ocorreu dentro do prazo previsto na lei, tenho que a 

correção monetária incide desde o evento danoso até a data do 

pagamento administrativo. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C 

DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das 

indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela 

Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da 

omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. 

Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio 

eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência 

de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, 

com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de 

inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 

543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações 

por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei 

n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data 

do evento danoso. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para 

estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento 

danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1483620/SC, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/05/2015, DJe 02/06/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

11.482/2007 - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA 

EDIÇÃO DA MP 340/2006 - NÃO CABIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, 

em sede de controle concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a 

constitucionalidade da Lei nº 11.482/2007, destacando que a eventual 

incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório depende de 

iniciativa do poder competente. (VvP) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - HIPÓTESE DO ART. 5º, 

§1º E §7º, LEI 6.194/74 - PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

ENTRE A DATA DO EVENTO DANOSO E A DATA DO PAGAMENTO - 

PRAZO DE 30 DIAS NÃO CUMPRIDO. Diante do disposto no do art. 5º, §7°, 

da Lei 6.194/74, a correção monetária incide apenas quando a 

indenização do seguro DPVAT não é paga no prazo de trinta dias 

estabelecido no §1º do mesmo dispositivo legal, devendo o encargo, na 

hipótese de quitação além de tal prazo, fluir desde a data do evento 

danoso. Comprovado que o pagamento não foi feito no prazo de trinta dias 

do aviso do sinistro, incide correção monetária entre a data do evento 

danoso e a data do pagamento administrativo.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.247871-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 25/08/2017) 

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte 
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autora e condeno a requerida ao pagamento da correção monetária pelo 

INPC a partir da data do evento danoso (13.10.2014) até a data do 

pagamento administrativo (07.01.2016), valor este que deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Decaindo 

a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a 

sucumbência seja suportada em sua totalidade pela requerida, nos termos 

do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 2º do CPC). Transitado e 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] TJMT, Sexta Câmara Cível, 

Recurso de Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de Julgamento: 

28-02-2007, Rel: exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros. [2] TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006700-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA UTSCH MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006700-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: RAFAELLA UTSCH MATOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, em relação 

ao fornecimento do medicamento Cellcept 500mg o Ofício nº 

35/2019/GBSES/SES/MT de 19/11/2019, arquivado em Gabinete, informa 

que a medicação sub judice está disponível na Farmácia de Alto Custo – 

SES desde o dia 04/12/2019, de dispensação por meio da Secretaria de 

Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de 

Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 

9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, 

bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de 

Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua 

Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, 

adotar as providências necessárias para disponibilizar a medicação 

requerida. Ademais, tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes 

Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os 

pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao 

Município de origem do paciente, devendo o mesmo adotar os 

procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, postergo o pedido de 

bloqueio judicial, e determino a intimação da Parte Autora para que, provida 

de documentação pessoal, receita médica e decisão judicial, se dirija à 

Secretaria Municipal de Saúde, para que então se procedam aos trâmites 

necessários para a dispensação do fármaco à paciente. Após, deverá a 

parte informar nos autos o fornecimento voluntário do medicamento, 

através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos autos 

documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do servidor do 

Município que o atendeu e o motivo do não fornecimento. Anoto, por 

oportuno, que a parte Autora deve submeter a nova avaliação médica ao 

término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do 

fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e 

entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 

da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Ademais, verifico que 

em relação do medicamento Calcort – 6mg e Tacrolimo 1, a vista do 

Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito 

da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços 

assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante 

comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. 

(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019), registro 

que deverá a parte Autora apresentar a negativa atualizada dos réus 

Estado de Mato Grosso e em lhe fornecer o tratamento pleiteado. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ULIANO DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001578-94.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDUARDO 

ULIANO DE BRITO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CAMPO 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, BRADESCO SAUDE S/A Vistos, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de 

tutela específica, proposta no interesse de João Vitor de Souza, 

objetivando o fornecimento do medicamento Sandostantin Lar 30mg 

(Octreotida). Em ID 29660655, houve a juntada de contestação por 

Bradesco Saúde S/A. Diante disto, intime-se o autor para, querendo, 

oferecer réplica à contestação do Requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a teor do disposto no art. 351 do Código de Processo Civil. Após, 

venham os autos conclusos. À Secretaria para as providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8010108-20.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

Ana Paula Falcão Felix Martins (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

I. F. C. Z. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

8010108-20.2015.8.11.0106. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANA PAULA FALCÃO FELIX 

MARTINS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos, Em termos de prosseguimento 

e considerando que o último laudo médico é datado anteriormente ao 

declino de competência, determino a intimação da parte Autora para, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, juntar aos autos relatório médico atualizado, 

informando a evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a 

prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do 

tratamento, especificando a previsão do período necessário. Ato contínuo, 

a vista do Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada 

do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de 

serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica 

mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da 

prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde 

Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 

18.03.2019), registro que deverá a parte Autora apresentar a negativa 
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atualizada do ente público em lhe fornecer os medicamentos quando da 

juntada de novos laudos médicos. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001927-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA PORTO FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

JEFFERSON PORTO TIAGUA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001927-31.2019.8.11.0003. AUTOR(A): THEREZINHA PORTO 

FERNANDES REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, JEFFERSON PORTO 

TIAGUA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Considerando o valor 

atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará 

segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial 

da Fazenda Pública). Tratam-se os autos acerca de ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor de 

Jefferson Porto Tiagua visando a internação compulsória do mesmo. Os 

autos vieram declinados em 18/12/2019 da comarca de origem. Em ID. 

18452081 a parte autora juntou aos autos laudo médico psiquiátrico 

datado de Março de 2019, no qual restou demonstrada a necessidade de 

internação do paciente em ambiente hospitalar. Entretanto, diante do lapso 

temporal e da ausência de apreciação do pedido de tutela, o laudo 

encontra-se desatualizado. Nesse sentido, destaco que se faz necessário 

a juntada de novos laudos médicos psiquiátricos atualizados, entretanto 

também verifico que a Parte Autora é pessoa idosa, que possui 

fragilidades em sua saúde, conforme laudos médicos trazidos em ID. 

26073325. Desta forma e por entender que a demora na análise do pedido 

não poderá acarretar ônus a parte autora, intimo os Requeridos para que 

providenciem, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o agendamento e 

realização consulta com médico especialista, para que o mesmo avalie e 

forneça laudo médico que ateste a permanência da necessidade de 

internação do paciente, por intermédio do órgão de saúde 

responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, 

observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após, 

conclusos para deliberação. Ressalto que, tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, a responsabilidade de transferência da parte até o local 

de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. À Secretaria para as providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008531-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA DE ASSUNCAO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-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: 

1008531-45.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): DANUBIA DE ASSUNCAO LOPES 

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 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para, 

querendo, executar a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de 

remessa do feito ao arquivo. 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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002625-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEY GABRIEL DA SILVEIRA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (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: 

1002625-11.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: MIRLEY GABRIEL DA 

SILVEIRA SILVA Requerido: IMPETRADO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, 

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL 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 acerca do retorno 

dos autos à Primeira Instância, bem como para, querendo, executar o 

acórdão no prazo de quinze dias, sob pena de remessa do feito ao 

arquivo. 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, 24 de março de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004791-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DE SOUZA GONCALVES PEGORARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

secretario administrativo 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: 

1004791-16.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: EMANUELLE DE 

SOUZA GONCALVES PEGORARO Requerido: IMPETRADO: PREFEITA- 

PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, SECRETARIO ADMINISTRATIVO 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 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias, 

sob pena de remessa ao arquivo. 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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004121-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MORAIS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004121-12.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): LUCICLEIA MORAIS ARRUDA 

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 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005642-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (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: 

1005642-89.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ROSANA MARCIA DE CASTRO 

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 

acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias, 

sob pena de remessa ao arquivo. 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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009050-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea 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: 

1009050-54.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: MARIA LUZIA DIAS 

Requerido: IMPETRADO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE VARZEA 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 no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias, 

sob pena de remessa ao arquivo. 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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005513-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (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: 

1005513-84.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA 

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 

acerca do retorno dos autos à primeira instância, bem como para que 

manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017137-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-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: 

1017137-28.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ANDERSON MORAES DE SOUZA 

SILVA 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, impugnar a contestação 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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015677-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANICE BEBIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1015677-06.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): JURANICE BEBIANO DOS SANTOS 

Requerido: REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no 

prazo de quinze dias, sob pena de remessa ao arquivo. 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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020163-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA GENILDA CASSOL FAEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 
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1020163-34.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): AMALIA GENILDA CASSOL FAEDO 

Requerido: REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação. 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, 24 de 

março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020647-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES MATES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020647-49.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: ARISTIDES MATES DA COSTA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020788-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020788-68.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: JOSE GOMES DA COSTA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018791-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICIA DA SILVA NOGUEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1018791-50.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): DORALICIA DA SILVA NOGUEIRA 

ARAUJO Requerido: REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

impugnar a contestação. 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, 24 de 

março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020721-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020721-06.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: ANGELA MARIA DE CAMPOS Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020623-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020623-21.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA OLIVEIRA DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014689-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1014689-82.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANA MARIA DO 

ESPIRITO SANTO ALMEIDA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO ORDINATÓRIO 

- CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020309-75.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020309-75.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): MARIA JOSE DA SILVA Requerido: 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020233-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EGENE APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020233-51.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: EGENE APARECIDA DE ALMEIDA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005244-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 

1005244-40.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES 

Requerido: REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 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, 

impugnar as contestação tempestivamente juntadas aos autos. 

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, 24 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010443-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA XAVIER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010443-77.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITA MARIA XAVIER DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003636-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BOTELHO GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (IMPETRADO)

secretária de meio ambiente de várzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003636-07.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: ELAINE BOTELHO GUIMARAES 

IMPETRADO: PREFEITA DE VÁRZEA GRANDE LUCIMAR CAMPOS, 

SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. ELAINE BOTELHO GUIMARÃES, devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, impetrou Mandado de Segurança com 

Pedido de Liminar contra ato ilegal e abusivo praticado pela PREFEITA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT e da SECRETÁRIA DO MEIO 

AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, qualificada nos autos, 

objetivando a reintegração na função para a qual fora contratada 

(Coordenadora da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 

Sustentável), abstendo-se de exonerá-la pelas garantias atribuídas à 

função até o final de sua gestação e do gozo da licença maternidade. 

Aduz que em 05/02/2016 fora nomeada para o exercício de cargo 

comissionado de Coordenadora de Gestão Ambiental – DNS-04, na 

Secretaria de Meio Ambiente do Município de Várzea Grande. Assevera 

que que em 23/11/2018 descobriu que estava grávida, e que verbalmente 

deu ciência à sua chefe. Porém, foi indevidamente realocada para outro 

cargo comissionado, de menor salário, o de Assistente Técnico DNS-07. 

Requer o deferimento em sede de liminar, para a recondução ao cargo 

originalmente ocupado, até o final de sua gestação e do gozo da licença 

maternidade. No mérito, pugna pela concessão da segurança. Liminar 

indeferida no ID 19716524. Liminar deferida em sede de Agravo de 

Instrumento no ID 20288665. Informações prestadas no ID. 20389291. 

Parecer Ministerial favorável a concessão do mandamus no ID 21043442. 

É o sucinto relato. Fundamento. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. O 

Mandado de Segurança está consagrado no artigo 5°, inciso LXIX, da 

Carta Constitucional de 1988, sendo remédio destinado a proteger direito 

individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Por direito líquido e certo, de acordo com 

Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança. 15.ª ed., São Paulo: 

Malheiros, 1994, p. 25), entende-se: “(…) o que se apresenta manifesto 
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na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e de fatos 

ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais”. No caso em tela, restou evidenciada 

a lesão de direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, em que pese 

os cargos em comissão e/ou função comissionada serem de livre 

exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF/88, estando gestante no 

momento da exoneração, a servidora faz jus à estabilidade provisória ou à 

indenização em valor equivalente ao da remuneração do cargo ou função, 

como se em exercício estivesse, até o término da licença-maternidade. Em 

observância ao Princípio da Igualdade, o art. 7º, XVIII c/c art. 39, § 3º, da 

CF/88, estende-se à proteção do art. 10, I, alínea “b”, do ADCT, o qual 

veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante. O 

Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar caso análogo, entendeu da 

seguinte forma: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

SERVIDORA PÚBLICA EM LICENÇA GESTANTE. ESTABILIDADE. 

RECONHECIMENTO, MESMO EM SE TRATANDO DE OCUPANTE DE CARGO 

EM COMISSÃO. PRECEDENTES. 1.Servidora pública no gozo de licença 

gestante faz jus à estabilidade provisória, mesmo que seja detentora de 

cargo em comissão. 2. Jurisprudência pacificada desta Suprema Corte a 

respeito do tema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 

RE 368460 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 

27/03/2012, DJe-081, Div. 25/04/2012, Pub. 26/04/2012). Entendimento 

jurisprudencial do TJMT, verbis: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA – CARGO COMISSIONADO – 

EXONERAÇÃO APÓS A CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ – PODER 

DISCRICIONÁRIO – VERBAS RESCISÓRIAS – GARANTIA 

CONSTITUCIONAL – MERO DISSABOR NÃO CARACTERIZA DANO MORAL 

– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PREJUDICADO. 1. A 

servidora gestante e ocupante de cargo em comissão tem direito à 

estabilidade provisória durante todo o período gestacional até o quinto mês 

após o parto, garantindo-lhe o pagamento de indenização se for 

exonerada dentro desse período. 2. A não demonstração acerca da 

ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte 

autora, não enseja dano moral. 3. Havendo pedido de indenização por 

danos materiais e morais, o acolhimento de uma delas configura 

sucumbência recíproca. 4. Admite-se a redução do valor dos honorários 

advocatícios quando fixados em demasia. (TJMT; Apelação/Remessa 

Necessária 121089/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017). Assim, restou 

demonstrado que a autoridade coatora feriu o direito líquido e certo, tendo 

a impetrante direito à estabilidade provisória até o final da gestação e do 

gozo da licença maternidade, devendo ser reconduzida ao cargo de 

coordenadora (DNS 04) da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Diante do exposto, concedo em 

definitivo a segurança pelos motivos e fundamentos acima esposados e, 

assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil. Isento de custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Por derradeiro, remeto ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 14, § 1º da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 12 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002935-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O DE TEMPESTIVIDADE Certifico que a parte que os 

embargos declaratórios foram opostos tempestivamente nestes autos. 

Diante disse, intimo a parte embargada para no prazo de 5 (cinco) dias 

para contrarrazoar os embargos opostos. NADA MAIS. É o que cumpre a 

Gestora que esta subscreve certificar. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003040-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003040-57.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS 

LTDA Vistos. Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de 

Dívida Ativa ID 12814574. A parte executada realizou depósito judicial, a 

fim de liquidar a dívida. Após, a parte exequente pugnou pela expedição 

do alvará do valor depositado com os devidos acréscimos e atualizações. 

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Tendo em vista que houve a 

liquidação do débito durante o curso do processo de execução, a extinção 

do presente feito é a medida que se impõe. Por tais razões e, com 

sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Determino a expedição de alvarás com a devida 

transferência do valor penhorado nos seguintes moldes: I – Em favor do 

FUNDO DA PROCURADORIA GERAL: Banco do Brasil - Agência: 2764-2- 

Conta Corrente 57.315-9- CNPJ: 15.696.021/0001-60 o valor relativo aos 

honorários advocatícios de R$ 2.081,19 (dois mil oitenta e um reais e 

dezenove centavos) com os devidos acréscimos e atualizações; II – Em 

favor da CONTA ÚNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, inscrita no CNPJ 03.507.548/0001-10 - Banco do Brasil S/A – 

Agência 2764-2- Conta Corrente nº 111.424-7, o valor relativo ao débito 

tributário de R$ 20.811,99 (vinte mil oitocentos e onze reais e noventa e 

nove centavos), com os devidos acréscimos e atualizações. Condeno o 

executado ao pagamento das custas. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 12 de julho de 2019. Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 455085 Nr: 14122-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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. DEFIRO o pedido de fls. 861/863. Diligencie o necessário para 

trasladar para este feito cópia do depoimento da testemunha Wilson 

Pereira Padilha Neto, que foi inquirida na ação penal de cód. 459104. Sem 

prejuízo do acima exposto, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 729/v. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 329045 Nr: 25367-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR, 

FABIANO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido 

em desfavor do réu Leonardo Barboza Pereira Junior (fls. 333/334), com 

fulcro, no art. 406, §1º, do CPP, DETERMINO a sua intimação para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.

Advirta o denunciado de que, em sua resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 406, 

§3º, CPP).

 O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da intimação, deverá 

observar o que determina o art. 1.373, §§3° e 4°, da CNGC, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.

Não apresentada defesa no prazo legal, ou certificada a necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já, nomeio a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 406, §3º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta.

Registre-se que o acusado já foi submetido à audiência de custódia (fls. 

352/354), razão pela qual deixo de designar o referido ato.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009018-44.2020.8.11.0002 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: 15:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

07:42:24

Intimação 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)

 

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: 

1009084-24.2020.8.11.0002 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: 16:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

07:50:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MACHADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005885-91.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

08:01:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008214-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008214-76.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 20/05/2020 Hora: 13:10 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 16:01:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIMDOMAR BENTO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006134-42.2020.8.11.0002 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: 16:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

08:24:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015891-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCO RAMOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/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))
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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: 

1015891-94.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

08:45:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015891-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCO RAMOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/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 

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: 

1015891-94.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

08:45:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017057-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BUENO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-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. 1017057-64.2019.8.11.0002 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: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 24 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

24/03/2020 10:14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016406-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN JAKELINE LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016406-32.2019.8.11.0002 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: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A, 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, 24 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

24/03/2020 10:22:39

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006802-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO OAB - MT21547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006802-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EUNICE ROSA GONCALVES 

DA SILVA Vistos etc. Oficie-se à CEF requisitando informação sobre a 

existência de valor em conta poupança em nome do de cujus JOÃO LUIZ 

GOMES DA SILVA, prazo 10 (dez) dias. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009247-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BARROS MICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009247-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GABRIELA 

BARROS MICHELOTTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAMIRES 

HOHENBERGER MAFISSONI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 29/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1016888-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016888-77.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID 30077046, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 24/03/2020 10:45:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009249-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL MARIO NAZARIO (REQUERIDO)

ARENIL MARIA NAZARIO (REQUERIDO)

 

P R O C E S S O  n .  1 0 0 9 2 4 9 - 7 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  P O L O 

ATIVO:CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYCON RODRIGO KELM POLO 

PASSIVO: ARENIL MARIA NAZARIO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 

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: 1014776-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014776-38.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/12/2019 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

18/11/2019 16:41:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017897-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017897-74.2019.8.11.0002 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: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/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, 24 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

24/03/2020 11:25:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004165-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

 

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: 

1004165-89.2020.8.11.0002 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: 15:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

10:56:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004531-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004531-31.2020.8.11.0002 Reitero a intimação de ID 29113713, ao 

patrono da parte autora para que, no prazo de 15 dias, colacione aos 

autos procuração devidamente preenchida, tendo em vista que há que foi 

juntada no ID 29575286 encontra-se em branco, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 24/03/2020 11:32:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSIANE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003126-57.2020.8.11.0002 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: 16:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

11:53:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSIANE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003126-57.2020.8.11.0002 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: 16:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

11:54:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VALQUIRIA CRISTIANE DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003976-14.2020.8.11.0002 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: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

11:58:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CRISTIANE DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003976-14.2020.8.11.0002 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: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

11:58:37

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015494-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN KELLY PONCIANA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015494-35.2019.8.11.0002 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) EXECUTADO: 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - MT8934-O, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA 

GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 24/03/2020 11:59:32

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016525-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELVIRA DE LARA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016525-90.2019.8.11.0002 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) EXECUTADO: 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - MT8934-O, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA 

GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 24/03/2020 12:04:04

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015156-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SOUZA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015156-61.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXECUTADO: 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - MT8934-O, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA 

GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 24/03/2020 12:09:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1005030-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

12:10:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005030-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1005030-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

12:11:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002919-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002919-58.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

12:20:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002919-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002919-58.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

12:20:37

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013878-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS PEREIRA AGULHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013878-25.2019.8.11.0002 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: 

JOSELMA PEREIRA AGULHO - MT9734/O, para no prazo de 05 (cinco) 

dias requerer o que entender de direito acerca da Petição e demais 

documentos inclusos no ID 30494382 . VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

24/03/2020 12:27:16

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010922-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS MONGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010922-36.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivo. 

VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 24/03/2020 12:32:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005996-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE RODRIGUES DE MORAIS (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))

 

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: 

1005996-75.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

13:00:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005996-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE RODRIGUES DE MORAIS (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))

 

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: 

1005996-75.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

13:01:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005996-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE RODRIGUES DE MORAIS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 
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1005996-75.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

13:01:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINHORINHA DIVINA DE SOUZA (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))

 

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: 

1002588-76.2020.8.11.0002 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: 15:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

13:21:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINHORINHA DIVINA DE SOUZA (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))

 

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: 

1002588-76.2020.8.11.0002 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: 15:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 24/03/2020 

13:22:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009259-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1009259-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIO 

RODRIGUES SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL 

COSTA PARRIAO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/05/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 24 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: 1014122-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GREICIELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014122-51.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 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, 24 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

24/03/2020 14:21:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009262-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEANDRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009262-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUZIA LEANDRO 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1013351-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013351-73.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: TAINAN DA 

ROSA TOREZZAN - MT19709/O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 24/03/2020 

14:36:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009263-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOARES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009263-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CICERO SOARES 

MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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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: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1009380-80.2019.8.11.0002

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:

ALBERT AIRES SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009380-80.2019.8.11.0002 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: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Advogado do(a) 

EXEQUENTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 24/03/2020 

14:31:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009264-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDONCA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009264-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FERNANDO 

MENDONCA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA 

SILVA TOLEDO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1005779-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BOSSATO PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005779-66.2019.8.11.0002 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) EXECUTADO: CAUE 

TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - SP357590-O, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivo. 

VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 24/03/2020 14:43:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013185-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/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))

 

Processo n. 1013185-41.2019.8.11.0002 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) INTERESSADO: TAINAN DA 

ROSA TOREZZAN - MT19709/O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 24/03/2020 

14:45:56

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012900-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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:

WAGNEY MIRANDA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012900-48.2019.8.11.0002 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) EXEQUENTE: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivo. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 24/03/2020 14:50:44

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012825-09.2019.8.11.0002

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:

JULIANE GRACIELA DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012825-09.2019.8.11.0002 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: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA 

GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 24/03/2020 14:59:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009268-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE DE BARROS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009268-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANNE CAROLINE 

DE BARROS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA 
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SILVA CORREA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014629-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILA NOVA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PADILHA MAITELLI (EXECUTADO)

 

Processo n. 1014629-12.2019.8.11.0002 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: 

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - MT220110-O, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar AR ID 30116520, requerendo o que entender 

de direito. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 24/03/2020 15:03:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009270-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA TAKAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009270-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NILZA 

TAKAHARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 15:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1017428-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017428-28.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP0247319A, 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, 24 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 24/03/2020 

15:22:20

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017487-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA WANESSA DA CRUZ SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017487-16.2019.8.11.0002 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: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A, 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, 24 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

24/03/2020 15:25:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009274-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARY PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAEL FRANCELINO DE ALMEIDA FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009274-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAQUELINE 

MARY PORTELA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ANAEL FRANCELINO DE ALMEIDA FILHO 

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: 11/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1009275-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN VALERIANO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009275-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVAN 

VALERIANO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1009281-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO GONSALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009281-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EURICO 

GONSALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 
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GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1010447-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CAVALCANTE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-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. 1010447-80.2019.8.11.0002 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: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 24 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

24/03/2020 17:04:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012644-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009289-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ENEDINA DE CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009289-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SALETE ENEDINA 

DE CRISTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 

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: 1012644-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012644-08.2019.8.11.0002 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: 

LUCILENE CARNEIRO XAVIER - MT7956-O , para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID 30521471, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 24/03/2020 17:08:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009291-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO CARRADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009291-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTEVAO 

CARRADORE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEOMAR FERREIRA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 24 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: 1013792-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALITA DA GLORIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará para o patrono da exequente sob n. 

598950-7

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013753-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013753-57.2019.8.11.0002 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 EXECUTADO, 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% 
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(dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). 

VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 24/03/2020 17:32:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JOSE DA CONCEICAO (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))

 

Certifico que foi expedido alvará para o patrono da exequente sob n. 

598967-1

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009240-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/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: 

1009240-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: AGMAR FRANCISCO 

LEANDRO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

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

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo 

a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/375273-0, que atende sua residência e seu local de trabalho (uma 

oficina automotiva), e na data de ontem seu fornecimento foi suspenso por 

uma fatura que realmente está em atraso, afirmando que o corte foi 

efetivado sem qualquer notificação prévia, e no período vivenciado o 

prejuízo pode ser ainda maior tendo em vista que no pátio existem veículos 

de clientes que são monitorados por câmeras de segurança, além de 

impedir o funcionamento dos equipamentos para atendimento aos serviços 

que já estão reduzidos. 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, primeiramente pelo 

momento crítico a que estamos submetidos e ser de conhecimento público 

amplamente divulgado na mídia que está suspenso o corte de 

fornecimento de energia, a exemplo das matérias juntadas pelo autor (id. 

30611716 e 30611719), independentemente de inadimplência do 

consumidor, juntando ainda a fatura que está em aberto (id. 30611714), 

bem como imagens do circuito interno com o pátio comportando veículos 

de clientes (id. 30611715), 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 6/375273-0, 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

WESLEN DO PRADO OLIVEIRA OAB - 042.783.691-31 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

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: 

1002782-76.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: WESLEN DO PRADO 

OLIVEIRA REU: 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 - 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 WESLEN DO PRADO OLIVEIRA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por débito no valor de R$69,78, todavia, 

jamais utilizou os serviços do banco. 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 (ID 29918844): faturas 
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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. 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: 1001924-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VIEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001924-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEY VIEIRA PINHEIRO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Preliminar - Da retificação do polo passivo A requerida 

requereu a retificação do polo passivo, para que passe a constar Gol 

Linhas Aéreas S/A. Tendo em vista que foi a Gol Linhas Aéreas S/A. que 

apresentou contestação, nada obsta que ela figure no polo passivo da 

presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. Procedam-se as 

devidas retificações. Mérito Ressalte-se, inicialmente, 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). Aduz 

a parte requerente WESLEY VIEIRA PINHEIRO que “realizou a compra de 

um Bilhete do trecho Rio de Janeiro/Cuiabá, cujo vôo G3 1089, partiria do 

AEROPORTO SDU no dia 22.12.2019 às 18h45min, ao desembarcar no 

aeroporto de Guarulhos faria uma CONEXÃO no vôo G3 1424 que 

realizaria o trecho GRU – CGB, com partida às 20h35min, com chegada a 

Cuiabá às 22h00min do mesmo dia 22.12.2019, veja: Ocorre Exa., que o 

vôo G3 1089, que partiu do aeroporto Santos Dumont/ SDU chegou 

atrasado em Guarulhos impossibilitando a conexão do Reclamante no vôo 

G3 1424 com destino a Cuiabá. Na ocasião, a Reclamada não realocou o 

Reclamante em nenhum outro vôo para que chegasse ao destino no dia 

previamente contratado, sendo o Reclamante obrigado aguardar até o dia 

seguinte para embarque no vôo G3 1420, com saída às 10h00 da manhã e 

chegada ao destino final Cuiabá às 11h15min, do dia 23.12.2019. Houve 

sim, um atraso de 13 horas, pois o Reclamante deveria ter chegado a 

Cuiabá às 22h00min do dia 22.12.2019, mas devido ao ATRASO vôo G3 

1089 que ocasionou a perda da conexão, somente chegou ao destino final 

às 11h15min, do dia 23.12.2019, conforme se infere nos documentos 

anexos”. SIC A requerida, em sua peça de defesa, reconhece que o voo 

sofreu atraso em decorrência do trafego aéreo em virtude de problemas 

meteorológicos. Afirma que prestou toda a assistência à parte autora. A 

tese invocada não está apta a afastar o dever de indenizar. Entendo que 

tal fato é previsível, sendo a empresa responsável pelos danos dele 

decorrentes. Incide, na espécie, a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A empresa aérea deve assumir os riscos inerentes à atividade 

econômica que explora. Deste modo, indubitavelmente o atraso do voo e, a 

falta de assistência por muitas horas enseja indenização. 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 

aeroporto. (Fonte: 
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http://www2.anac.gov.br/dicasanac/pdf/novo/anac_panfleto_atraso-canc

el.pdf) Assim, não tendo sido comprovado que a reclamada disponibilizou 

a devida acomodação à parte autora enquanto esse esperava pelo 

embarque do voo remarcado pela ré, resta patente o seu dever de 

compensar os danos por ele suportados. Tenho que a situação vivenciada 

pela parte reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido, pelo atraso/cancelamento do voo e a 

frustração da programação de sua viagem, restou devidamente 

comprovada nos autos. Na espécie, não se trata apenas de atraso de voo 

por problemas meteorológicos, mas de cancelamento e de realocação do 

passageiro para o dia seguinte. Trata-se de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A compensação deve proporcionar 

satisfação ao ofendido, de modo que não se configure um enriquecimento 

sem causa, e impor ao causador do dano um impacto suficiente para 

desestimulá-lo a cometer infrações similares. No caso em análise, não há 

prova da existência de culpa grave por parte da reclamada. Sabe-se que 

a reclamada é empresa de grande porte. Não há informações sobre a 

situação econômica da parte reclamante. A repercussão dos fatos 

narrados na inicial pode ser considerada moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelos danos morais em R$8.000,00 (oito mil 

reais). Ante o exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

deduzida na inicial para condenar a requerida a pagar à parte requerente 

a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (31/01/2020). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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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: 

1001956-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO CAMARA 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 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR na qual a parte requerente 

JOÃO CAMARA informa ser possuidor da unidade consumidora UC 

6/388654-6 e vinha pagando regularmente as faturas que lhe eram 

enviadas, entretanto, recebeu no mês de janeiro de 2020 uma conta no 

valor de R$ 548,88, não condizendo com seu consumo de energia mensal. 

Pleiteia a parte autora liminarmente a abstenção de suspensão da energia 

elétrica e 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 não foi apresentada por nenhuma das partes 

histórico de consumo, sendo apresentado apenas extratos das faturas 

constando apenas o valor e os comprovantes de pagamentos, no entanto, 

é possível verificar que o valor da fatura contestada é muito superior ao 

dos demais meses. Ressalta-se ainda que em que pese a parte autora 

alegar que passou o mês de dezembro em viagem, apresenta voucher da 

viagem datada de 19/12/2019, sendo que a leitura foi realizada anterior à 

essa data, uma vez que a próxima leitura (com intervalo de 30 dias) seria 

em 17/01/2020. Portanto, verifica-se que o valor da fatura do mês 

questionado: dezembro/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. 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 reclamada, justificadora do não pagamento 

da fatura do mês de dezembro/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 dezembro/2019, devendo ser considerado o consumo 

dos 03 meses anteriores . A parte requerente pleiteia ainda a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, a 

simples cobrança de débito, mesmo que indevida, porém sem a inclusão 

de restrição de crédito, sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes 

e não havendo a suspensão dos serviços prestados, não configura dano 

moral in re ipsa. A Turma Recursal Única deste Tribunal também já se 

manifestou a respeito: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, 

ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição de crédito ou a 

utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re ipsa. 

Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 1857973220098190001 e 

TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 120100518735/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO 

– RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA 

INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples 

cobrança de débito, ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição 

de crédito ou a utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re 

ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 

1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (TJMT/TRU 

221008020118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) Inclusive, recente decisão da Turma Recursal do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso, manteve a sentença proferida por este juízo 

por seus próprios fundamentos, em matéria semelhante: recurso 

inominado. ação anulatória de ato jurídico c/c cancelamento de débito c/c 

indenização por danos morais. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERA 

COBRANÇA INDEVIDA. danos morais não configurados. mero 

aborrecimento. sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que tenha havido cobrança 

indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, 

ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do 

cotidiano. 2. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar 

abalo à honra e à moral da Recorrente, considerando que a mera 

cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano de natureza 

extrapatrimonial, resolvendo-se a questão com a declaração de 

inexistência do débito e/ou devolução da quantia paga indevidamente. 3. 

Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de 

abalo a esfera psíquica da consumidora. 4. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 5. 

Recurso conhecido e improvido. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0022514-36.2015.811.0002; Juíza Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA; julgado em 01/07/2016) (grifo nosso). Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. Portanto, diante do exposto e 

considerando ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que 

possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para: determinar a retificação da fatura do mês de dezembro/2019, a 

qual deverá constar a média de consumo dos três meses anteriores, 

devendo a requerida enviar a fatura com prazo de vencimento de 30 dias. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. 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 

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: 1017406-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSO JUNGLES RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 

1017406-67.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ODNILSO JUNGLES RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

competência do Juizado Especial Alega a requerida incompetência do 

Juizado em razão da matéria, visto que, a demanda exige prova pericial 

complexa. O Termo de Ocorrência e as fotos encartadas nos autos são 

suficientes para identificar a irregularidade no medidor, onde é possível 

verificar “DESVIO DE ENERGIA NOS BORNES DO APARELHO MEDIDOR”. 

Portanto, rejeito a preliminar em epígrafe. Mérito Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora ODNILSO JUNGLES 

RIBEIRO que é responsável pela unidade consumidora UC 6/797473-6, e 

que por problemas financeiros deixou de quitar algumas faturas, mas fez 

acordo com a concessionária parcelando o débito, e vem cumprindo com 

os pagamentos, se surpreendendo com a suspensão de seu 

fornecimento, e em contato com a requerida foi informado que o corte se 

deve a uma multa gerada em 06/2019, o autor explicou que havia algum 

equívoco, pois em 03/07/2019 ele havia comparecido a empresa e realizou 

um acordo, mas nada conseguiu resolver sendo informado que deveria 

quitar a dívida: uma no valor de R$2.997 (dois mil novecentos e noventa e 

sete) e a segunda multa no valor de R$5.027,82 (cinco mil vinte e sete 

reais e oitenta e dois centavos). Assevera a parte reclamada que “A 

princípio, cumpre esclarecer que a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica e o parcelamento das faturas de consumo regular dos meses de 

novembro de 2018 a fevereiro de 2019 não tem relação com o débito de 

recuperação de consumo no valor de R$ 8.024,82”. E que enviou técnicos 

ao local onde se encontra a unidade consumidora para verificar o que 

estava se passando, realizando assim uma vistoria no medidor da unidade 

consumidora, materializada através de um Termo de Ocorrência de 

Inspeção - TOI (acostada aos autos no ID 28220144), onde se verificou 

que o medidor da residência encontrava-se com “DESVIO DE ENERGIA 

NOS BORNES DO APARELHO MEDIDOR”, o que estava provocando, 

consequentemente, uma medição a menor, nos mencionados meses, na 

unidade consumidora. Salienta, por fim, que foi promovida a recuperação 

de consumo perante a referida UC, com base nos três maiores valores de 

medição dos últimos doze meses, critério esse indicado como correto pela 

ANEEL, conforme previsão da Resolução n.º 414/2010. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete a parte reclamante 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Ficou caracterizado pelo TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado pela parte reclamada, que a 

vistoria foi realizada sem o acompanhamento do autor rendo em vista a 

recusa do mesmo em atender a equipe e não assinou o TOI. Por outro 

lado, a parte reclamante não apresentou impugnação ao laudo, em 

especial à informação de que se recusou a atender a equipe, 

quedando-se inerte quanto aos documentos apresentados, passando 

assim a tais documentos serem incontroversos diante da lide iudicata. 

Desta feita, a parte requerida comprovou suficientemente a irregularidade 

constatada, o que estava provocando uma medição a menor na unidade 

consumidora, ocasionando tal situação a recuperação de consumo 

discutida na presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL. 

Pleiteia a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de 
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indenização por danos morais em virtude do corte de energia. A requerida 

sustenta que o corte foi legal ante o novo entendimento do STJ, emanado 

por meio do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, todavia, o corte ocorreu 

após mais de 90 dias, uma vez que as faturas de recuperação se referem 

ao mês de junho/2019 e o corte se deu em 12 de novembro/2019. A tese 

repetitiva aprovada no julgamento afirma que "na hipótese de débito estrito 

de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor 

atribuída ao consumidor, desde que apurada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte 

administrativo de energia elétrica mediante prévio aviso ao consumidor 

pelo inadimplemento de energia recuperada correspondente ao período de 

90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte 

em até 90 dias após o oferecimento do débito, sem prejuízo ao direito de a 

concessionária usar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. 

Inclusive anterior aos mencionados 90 dias de retroação”. O dano moral 

experimentado no caso dos autos se configura pelo corte de energia 

elétrica por cobrança de fatura eventual após o prazo de 90 dias. A 

concessionária do serviço público não pode coagir o usuário a pagar 

fatura eventual sob ameaça de suspensão do serviço. A proibição do 

corte da energia em caso de fatura eventual ou de recuperação de 

consumo, porquanto é pacífica a jurisprudência no sentido de que a 

suspensão só pode ser realizada quando a inadimplência for relativa à 

fatura normal do consumo. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PERMITE IDENTIFICAR A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE – COBRANÇA LEGÍTIMA – PEDIDO CONTRAPOSTO 

PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO PELO CORTE POR FATURA 

EVENTUAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – 

COMPENSAÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. O registro fotográfico encartado permite identificar o desvio de 

energia elétrica, de modo que a cobrança de recuperação de consumo é 

legítima, sendo procedente o pedido contraposto. O dano moral, no caso 

dos autos, configura-se pelo corte de energia elétrica em razão do não 

pagamento da cobrança de fatura eventual. O quantum indenizatório 

fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é elevado e impende ser reduzido. 

Como ambas as partes têm créditos para receber uma da outra, deverá 

ocorrer a compensação de valores entre ambas, devendo a parte 

Reclamante receber da Reclamada apenas o valor da diferença entre os 

valores, nos moldes da sentença, se houver. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT- Turma Recursal ;  RI  n. º 

0011448-18.2013.811.0006; Rel. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 

DJ 06/03/2015). Houve falha na prestação do serviço em razão do corte 

motivado pelo não pagamento da cobrança de recuperação de consumo, 

ensejando a responsabilização objetiva. Constitui-se, pois, no caso dos 

autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais. Em 

observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para: a) determinar que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, 

em decorrência de fatura de recuperação de consumo; e b) condeno a 

requerida a pagar à parte requerente o valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, a título de indenização pelos danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

a partir desta data. Ratifico a liminar somente quanto à abstenção de 

suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, referente ao 

objeto da lide. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARVALHO DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1001627-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SELMA CARVALHO DA 

SILVA LEMES 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 Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

na qual a requerente informa ser possuidora da unidade consumidora UC 

6/2161676-8 e vinha pagando regularmente as faturas que lhe eram 

enviadas, entretanto, a partir de setembro de 2019 passou a receber 

faturas em valores exorbitantes, sendo as três últimas de R$ 611,07, R$ 

628,23 e R$ 571,57, referente aos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2019, respectivamente, não condizendo com seu consumo 

mensal. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive 

perante o Procon, mas não obteve êxito. Pleiteia a parte autora 

liminarmente que a requerida suspensa a cobrança das faturas dos 

meses de outubro a dezembro/2019, a abstenção de suspensão no 

fornecimento de energia elétrica e no mérito, a nulidade das faturas 

contestadas e a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais. A requerida sustenta na defesa que o faturamento dos meses 

contestados 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. 

Ressalta-se que em análise ao histórico de consumo, verifica-se que o 

consumo dos meses questionados: setembro a dezembro/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 312kWh a 449kWh e as faturas contestadas 

possuem a média de 568kWh a 638kWh.. 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 

reclamada, justificadora do não pagamento da fatura do mês de outubro a 

dezembro/2019 na forma como foram emitidas. Registra-se que embora a 

parte autora tenha quitado a fatura do mês de setembro/2019, também 

contesta a referida fatura. 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 
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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 

apenas a nulidade das faturas contestadas, todavia, deveria ter pleiteado 

a sua retificação, sob pena de enriquecimento ilícito, motivo pelo qual, 

determino a sua retificação. Restando comprovado o consumo atípico e 

não tendo comprovado a requerida o efetivo consumo pela parte autora, 

devido a retificação das faturas dos meses de setembro a 

dezembro/2019, devendo ser considerado o consumo dos 03 meses 

anteriores, devendo a requerida abater a diferença do valor pago na 

fatura do mês de setembro/2019 nos meses posteriores, comprovando 

nos autos. 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. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$5.000,00. A requerida apresentou 

pedido contraposto, todavia, restou demonstrado que os valores cobrados 

são indevidos, motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto posto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial para: 1) determinar a retificação das faturas dos 

meses de setembro a dezembro/2019, devendo ser considerado o 

consumo dos 03 meses anteriores, devendo a requerida abater a 

diferença do valor pago na fatura do mês de setembro/2019 nos meses 

posteriores, comprovando nos autos, devendo a requerida enviar as 

faturas com prazo de vencimento de 30 dias e; 2) condenar a reclamada a 

pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco 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 (20/01/2020). Determino ainda que a requerida apresente aos 

autos a retificação das faturas do mês de setembro a dezembro/2019, no 

prazo de 30 dias a contar da ciência da presente decisão, devendo a 

requerida abater a diferença do valor pago na fatura do mês de 

setembro/2019 nos meses posteriores, comprovando nos autos. Ratifico a 

liminar concedida. JULGO IMPROCENDENTE 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: 1019989-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DAVI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019989-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO DAVI DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de 

apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do 

demandado na audiência à sessão de conciliação ou de instrução e 

julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 9.099/95, Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." In casu, 

a requerida deixou de comparecer a audiência de conciliação. Em virtude 

disso, DECRETO a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344 do 

Código de Processo Civil. Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz, analisar a sua suficiência. Em sede de juizados 

especiais, tal prerrogativa se revela ainda mais consciente, eis que o 

passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, 

entendimento jurisdicional, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não 

caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento 

antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios 

suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente 

quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da 

controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação 

Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 

23-3-2011) (negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 335, II, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora ROBERTO DAVI DE 

SOUZA que é servidor público e contraiu empréstimos consignados, 

todavia, desconhece o valor que está desde 2011 sendo lançado em seu 

holerite a título de BANCO OLE BONSUCESSO CARTÃO DE CRÉDITO, pois 

jamais teve ou desbloqueou tal cartão, afirmando que tentou resolver 

administrativamente com o banco solicitando o contrato que prevê tal 

desconto e não obteve sucesso, e ainda retirou extrato de sua conta 

bancária do ano de 2011 para verificar se havia crédito referente ao 

banco requerido e nada constatou, sendo indevidos tais descontos. 

Pleiteia liminarmente a parte autora a suspensão dos descontos e no 

mérito, a devolução, em dobro, do valor indevidamente na quantia de 

R$3.945,51 e indenização por danos morais. A requerida não compareceu 

em audiência e não apresentou contestação, portanto, não comprovou a 

contratação. Dessume-se, portanto, a fraude perpetrada quando da 

contratação dos serviços ofertados pela requerida. Pleiteia a parte autora 

a devolução em dobro no valor de R$3.945,51 (três mil, novecentos e 

quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Assim, o pedido de 

restituição dos valores em dobro comprovadamente descontados 

comporta acolhimento, tendo em vista a demonstração de má-fé da 

requerida ante a não comprovação de contratação. Pleiteia a parte 

requerente, ainda, indenização por danos morais. O simples desconto, por 

si só, não caracteriza dano moral. Todavia, verifica-se que o valor 

descontado se refere a salário, possuindo natureza alimentar. Os danos 

morais restaram configurados, visto que os descontos indevidos na folha 

de pagamento da parte requerente, embora de baixo valor, causaram uma 

redução de seu salário. Nesta senda, é forçoso reconhecer que os 
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descontos indevidos, promovidos pela requerida, comprometeram 

sensivelmente as finanças da requerente, o que, sem dúvida, ocasionou 

privações inesperadas, desconforto e aflição, na extensão suficiente para 

configurar o dano moral. A indenização por danos morais deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a requerida não 

agiu com culpa grave. A repercussão decorrente da diminuição do salário 

não pode ser classificada como muito intensa, se comparada a outras 

adversidades. Ademais, conforme mencionado, a parte autora concorreu 

para que os descontos se prolongassem. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, decido pela parcial procedência 

do pedido, para: a) declarar nulo o contrato objeto da lide; b) determinar 

que a requerida se abstenha de efetuar novos descontos no salário da 

parte requerente; c) condenar a requerida a restituir, em dobro, a parte 

requerente os valores descontados de sua folha de pagamento na quantia 

de R$3.945,51 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta 

e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir dos 

desembolsos e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação 

(20/01/2020), e; d) condenar a requerida pagar à parte requerente a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescidos de juros de 

1% ao mês, a partir da data da citação (20/01/2020). 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: 1001902-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PINTO 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001902-84.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SUZANA PINTO DA COSTA 

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 e da ausência de documentos 

comprobatórios Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. - 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. Mérito Sustenta a parte requerente SUZANA PINTO 

DA COSTA que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

no valor de R$102,58, todavia, nunca teve qualquer negociação 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 TOI, 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. Registra-se que o Termo de Ocorrência – TOI apresentado 

não consta a assinatura da parte autora, portanto, não sendo hábil a 

comprovar a contratação. 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, 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 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020659-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020659-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA 

CANAVARROS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE SOARES DE OLIVEIRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001873-34.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLARICE SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 Postergo 

a análise. Mérito Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais o juiz está obrigado a mencionar apenas os elementos de sua 

convicção, não havendo necessidade de apreciar um a um os argumentos 

das partes. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL na qual a parte requerente 

CLARICE SOARES DE OLIVEIRA informa ser possuidora da unidade 

consumidora UC 6/2688335-5 e vinha pagando regularmente as faturas 

que lhe eram enviadas, entretanto, a partir do mês de outubro de 2019 

passou a receber faturas exorbitantes e, no último mês de dezembro de 

2019 recebeu uma conta no valor de R$2.405,16, não condizendo com 

seu consumo mensal. Aduz que a média de valores das faturas anteriores 

era de R$1.000,00 e que tentou resolver a questão administrativamente, 

inclusive perante o Procon, todavia, não obteve êxito e teve o 

fornecimento de energia suspenso em razão de tais débitos. Pleiteia 

liminarmente o restabelecimento da energia elétrica e a suspensão da 

cobrança da fatura do mês 12/2019 e no mérito, que seja revisada as 

faturas mencionadas e indenização por danos morais. Em sua defesa, a 

requerida sustenta que “Primeiramente cumpre esclarecer quanto à fatura 

do mês de outubro/2019, trata-se de seu devido consumo, de acordo com 

a leitura confirmada constatada em seu medidor: Quanto à fatura do mês 

de dezembro/2019, conforme histórico de consumo anexo, verifica-se que 

a fatura do mês de novembro/2019, foi faturado pela média, vez que não 

houve faturamento da Unidade Consumidora da Autora em virtude do 

“imóvel não localizado (...)”. 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 aos documentos carreados aos 

autos, verifico que, de fato, que a fatura do mês de novembro/2019 foi 

cobrado por meio da média de consumo na quantia apenas de 734kWh, 

enquanto o consumo do mês de outubro/2019 foi de 1.707 kWh (com 

leitura realizada). Já o consumo cobrado do mês dezembro/2019 foi 

2.276kWh, que excluindo a diferença aproximada de 1.000kWh do mês 

anterior, totaliza a média de 1.303kWh. Registra-se ainda que embora a 

parte afirmar que a média de valores pagos era de R$1.000,00, 

observa-se que o consumo de alguns meses (anteriores) não é 

condizente com estabelecimento comercial/salão de beleza. Por fim, o 

consumo dos meses posteriores (janeiro e fevereiro/2020) é na mesma 

média dos meses questionados, quais sejam: 1.321kWh e 1.217kWh, 

respectivamente. Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro 

no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente 

emissão das faturas. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não 

tem caráter absoluto. Portanto, a cobrança referente às faturas 

contestadas na presente ação mostram-se legítima. Cabe à parte autora, 

ser diligente na produção de provas, especialmente, quando assistida de 

advogado, devendo apresentar todos os documentos necessários para 

cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalta-se 

novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, 

essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao 

magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da 

medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência 

da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência 

exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e 

facilidade de produção da prova desejada. A imputação da 

responsabilidade civil pressupõe a existência de três elementos 

caracterizadores, quais sejam: o ato ilícito, o nexo de causalidade e a 

lesão ao direito. No caso, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito, 

inexistindo, portanto, o pedido de declaração de inexistência de débito e 

revisão das faturas dos meses 10 e 12/2019 e indenização por danos 

morais. A parte autora sustentou que teve o fornecimento de sua energia 

suspenso, todavia, restando demonstrado a legalidade da cobrança do 

acúmulo de consumo, devido o corte. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Revogo a 

liminar concedida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 238 de 341



Processo Número: 1001993-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-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: 

1001993-77.2020.8.11.0002. AUTOR: DANIEL PEREIRA DA CRUZ REU: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 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 

DANIEL PEREIRA DA CRUZ que “é proprietário do veículo modelo Onix LT, 

1.0, marca Chevrolet, chassi 9bgks48uok6344398 e para segurança do 

citado veículo, na data de 04/06/19, contratou o serviço de proteção 

veicular da ré, pelo qual inicialmente pagava o valor R$ 230,00 (duzentos e 

trinta reais) mensais o qual vencia todo o dia 04 (quatro) de cada mês. 

Contudo, não satisfeito com o serviço ofertado solicitou o cancelamento 

em data aproximada do mês de setembro de 2019, oportunidade em que 

pediu a retirada do rastreador instalado no veículo. Pois bem, assim lhe foi 

informado que para que o serviço fosse cancelado era necessário efetuar 

um pagamento de taxa da qual o autor não se recorda do valor. Insta 

mencionar, que no momento da solicitação do cancelamento não havia 

mensalidade em atraso. Ocorreu que no mês de dezembro/2019, o autor 

foi realizar uma compra de forma parcelada em uma rede de lojas, quando 

foi informado que não seria possivel o parcelamento na modalidade 

crediário, pois haviam restrições em seu nome. Sendo assim, o Autor se 

dirigiu a umas das unidades de consulta ao SPC/SERASA e para sua 

surpresa o seu nome estava inscrito pela empresa APVS, por supostas 

dívidas com valores de R$ 129,80 e R$ 230,50, as quais o Autor 

desconhece, bem como nunca recebeu qualquer notificação por parte da 

ré acerca de tais negativações. Oportuno dizer que, quando da 

contratação o autor foi informado pelo consultor da ré que não havia 

fidelidade, e o veículo somente estaria segurado no mês que houvesse 

pagamento, ou seja, no mês do pagamento esta segurado, no mês que 

não houvesse pagamento não estaria segurado o veículo. Outrossim, não 

havendo pagamento, automaticamente era cancelado o serviço, não tendo 

que haver solicitação de cancelamento. Tal informação do consultor da ré 

para o Autor é de facil comprovação, vez que em breve consulta ao site 

Reclame Aqui verificam-se diversas reclamações de consumidores 

semelhantes ao caso do autor, quais sejam, são ludibriados pelos 

consultores da ré que para proteção do veículo basta pagar o mês que 

deseja usufruir do seguro, não havendo pagamento no mês seguinte 

automaticamente ocorre o cancelamento”. SIC O requerido contesta, 

sustentando que “No caso em tela excelência o autor utilizou a proteção 

no mês de JUNHO de 2019, tendo de pagar o boleto do mês 

SUBSEQUENTE, no caso em tela o mês de JULHO de 2019, pois apenas a 

título de ELUCIDAÇÃO, o boleto de JULHO DE 2019, representa a proteção 

utilizada do mês anterior, no caso JUNHO de 2019, dessa feita caso o 

veículo do autor sofresse algum sinistro em JUNHO DE 2019, o mesmo 

estaria protegido e seria indenizado pela contestante, porem mesmo O 

AUTOR utilizando o mês de JUNHO de 2019, o mesmo não pagou a 

mensalidade vencida em JULHO DE 2019, conforme o mesmo , alegou 

acreditava que apenas DEIXANDO de pagar A MENSALIDADE VENCIDA 

seu contrato estaria automaticamente cancelado, vejamos a declaração do 

autor em sede de inicial. Porem para o cancelamento de sua filiação de 

seu benefício de proteção veicular o pedido deve ser formalizado por 

escrito e assinado pelo associado, para se concretizar, O PEDIDO DE 

cancelamento, o que não foi realizado pela autora. Ora o autor se 

associou em uma associação e” achando” que apenas parando de pagar 

sua proteção a mesma estaria cancelada, porém não e assim que 

funciona, pois as associações trabalham com o sistema de rateio e no 

caso em tela o veículo do mesmo estava protegido no mês que ele deixou 

de pagar no caso em tela o autor deixou de pagar a mensalidade de 

JULHO DE 2019, que representa o uso do mês de JUNHO de 2019. Mesmo 

o AUTOR sendo notificado da mora da mensalidade com vencimento em 05 

DE JUNHO DE 2019, sendo informado que em caso de não pagamento seu 

nome seria protestado (doc. 2.5.2), e que o não pagamento o seu nome 

poderia ser incluindo nos órgãos de proteção ao credito, mesmo sendo 

notificado o autor não pagou a mensalidade em atraso tendo assim seu 

nome incluindo devidamente no SERASA apenas em 15 de OUTUBBRIO de 

2019, porem até a presente data não pagou o debito porem por liberalidade 

a requerida já retirou Seu nome dos quadros da negativação, vejamos a 

notificação de mora recebido pelo autor doc 2.5.3”. SIC Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Em simples análise aos 

autos verifica-se que não assiste razão à parte autora. Em que pese a 

parte autora sustentar que “solicitou o cancelamento em data aproximada 

do mês de setembro de 2019, oportunidade em que pediu a retirada do 

rastreador instalado no veículo. Pois bem, assim lhe foi informado que para 

que o serviço fosse cancelado era necessário efetuar um pagamento de 

taxa da qual o autor não se recorda do valor. Insta mencionar, que no 

momento da solicitação do cancelamento não havia mensalidade em 

atraso” não comprova a referida solicitação, bem como não apresenta aos 

autos os comprovantes de pagamentos. Registra-se que os débitos 

objetos das restrições possuem vencimento em junho e julho/2019, sendo 

que a parte autora afirma que solicitou o cancelamento em setembro/2019. 

Ademais, em simples análise ao documento recomendações, apresentado 

pela própria parte autora (ID 28266150) na cláusula 10ª determina a forma 

de solicitação de cancelamento, a qual é feita por escrito, através de 

e-mail e com envio de documentos, cujo procedimento o autor não 

comprova ter realizado. Cabe à parte autora, ser diligente na produção de 

provas, especialmente quando assistida de advogado, devendo 

apresentar todos os documentos necessários para cumprir o encargo que 

lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente, bastando 

apresentar documentos que comprovem o pagamento do débito e o pedido 

de cancelamento junto à requerida, o que não o fez. Cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. A requerida apresentou 

pedido contraposto referente à parcela com vencimento em julho/2019. 

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. Decido ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte requerente pagar à parte requerida 

a quantia de R$230,50 (duzentos e trinta reais e cinquenta centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto (21/02/2020), 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 
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CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma 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: 1002249-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002249-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WANDERSON PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 Diz a parte 

reclamante WANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA que “no mês de 

Maio/2019 o reclamante recebeu uma fatura no valor de R$ 778,11, com 

consumo de 837 kW/h, sendo que sua média habitual é de 380 Kw/h”. Diz 

que entrou em contato com a requerida e que foi enviada resposta via 

e-mail informando que houve acúmulo de consumo do mês anterior que foi 

cobrado pela média e que em atendimento pessoal, foi informado que a 

diferença se tratava da fatura de 12/2018 que estava inadimplente e tinha 

sido cobrada na fatura contestada. Por fim, diz que a fatura do mês 

12/2018 foi parcelada e, portanto, estaria a empresa cobrando em 

duplicidade. A requerida, em sua peça de bloqueio, alega que “Quanto a 

fatura do mês de maio/2019, o faturamento originado da fatura reclamada 

pela Autora decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi pela Ré aferido 

de acordo com a respectiva leitura que constou, na época, no 

equipamento de medição lá existente. Denota-se que o consumo da Parte 

Autora, reflete a realidade da utilização da energia, ficando evidente que a 

referida fatura foi devidamente lida e emitida com base na leitura que 

constou no medidor da UC da Requerente. Pois bem, conforme histórico de 

consumo percebe-se que a fatura anterior, qual seja do mês de 04/2019 

houve variação de consumo, não traduzindo assim o real consumo da 

unidade em tais meses, gerando assim um acúmulo de consumo”. SIC 

Aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova, porque a requerida é 

que detém condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e 

enviar novas faturas. Alegando a parte requerente a incidência de 

consumo atípico, cumpria à requerida encaminhar técnicos ao local, para 

detectar a causa do aumento inesperado do registro de consumo de 

energia. Deixando de realizar tal diligência, não pode cobrar pelo consumo 

evidenciado como atípico. Em análise ao histórico de consumo, verifica-se 

que o consumo do mês maio/2019 é muito superior aos meses anteriores e 

posteriores, 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. 

Ainda que prevalecesse a tese de cobrança pela média no mês de 

abril/2019, além da requerida não comprovar nos autos a referida 

condição, o consumo cobrado no referido mês está na média dos meses 

anteriores e posteriores. Ademais, em que pese a alegação da parte 

autora de que a fatura do mês de dezembro/2018 – que teria sido 

parcelada – estava sendo cobrada em duplicidade na fatura do mês de 

maio/2019 também não prospera, uma vez que consta o consumo de 

837kWh, constando apenas a cobrança do consumo do mês e a última 

parcela do parcelamento e demais encargos. 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 

reclamada na cobrança da fatura do mês de maio/2019, na forma como foi 

emitida. Conquanto a reclamada tenha apresentado documentos 

unilaterais, como, por exemplo, as telas de seu sistema, histórico de 

consumo, ficha cadastral, não apresenta laudo subscrito por profissional 

habilitado, para comprovar o regular funcionamento do medidor de 

consumo de energia. A requerida não apresentou provas da utilização da 

energia na quantidade faturada. Apontando o consumidor registro atípico 

de consumo de energia, cumpre à reclamada provar, de forma 

inconcussa, que ocorreu o consumo registrado e, para tanto, teria de 

apresentar o resultado dos testes do medidor, bem como analisado os 

bens elétricos e eletrônicos, e elaborado laudo, firmado por profissional 

habilitado. Pleiteou a parte autora que seja reconhecida como dívida 

inexistente o montante excedente de R$ 362,54 (trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), cobrados na conta de vencimento em 

Maio de 2019, haja vista que não existia inadimplência em relação aos 

meses anteriores e a devolução em dobro do valor incluso na fatura de 

Maio de 2019, no total de R$ 725,08 (setecentos e vinte e cinco reais e 

oito centavos). Todavia, a fatura do mês de maio/2019 deverá ser apenas 

retificada, devendo o saldo remanescente ser abatido em fatura vincenda, 

devidamente comprovado nos autos pela requerida. Quanto ao pleito de 

devolução em dobro do valor da fatura contestada, restou demonstrado 

que não houve cobrança em duplicidade da fatura do mês de 

dezembro/2018, bem como não restou demonstrada a má-fé por parte da 

requerida, motivo pelo qual, improcede o pleito. Portanto, no presente 

caso, 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 maio/2019, devendo ser considerado o consumo dos 03 

meses posteriores como base de cálculo, devendo a requerida apresentar 

aos autos a fatura retificada, devendo o saldo remanescente ser abatido 

em fatura vincenda, devidamente comprovado nos autos pela requerida. A 

parte requerente pleiteia ainda a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. Todavia, a simples cobrança de débito, 

mesmo que indevida, porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão 

dos serviços prestados, não configura dano moral in re ipsa. A Turma 

Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, ainda que indevida, mas 

sem a inclusão de restrição de crédito ou a utilização de meios vexatórios, 

não gera dano moral in re ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ 

Ap 1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 

120100518735/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, 

ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição de crédito ou a 

utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re ipsa. 

Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 1857973220098190001 e 

TJPR Ap 8239585. (TJMT/TRU 221008020118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013) Inclusive, recente 

decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

manteve a sentença proferida por este juízo por seus próprios 

fundamentos, em matéria semelhante: recurso inominado. ação anulatória 

de ato jurídico c/c cancelamento de débito c/c indenização por danos 

morais. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. danos 

morais não configurados. mero aborrecimento. sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que 

tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais 

gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos 

meros dissabores do cotidiano. 2. A toda evidência, inexiste qualquer 
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situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, 

considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de 

gerar o dano de natureza extrapatrimonial, resolvendo-se a questão com a 

declaração de inexistência do débito e/ou devolução da quantia paga 

indevidamente. 3. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora. 4. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0022514-36.2015.811.0002; Juíza Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA; julgado em 01/07/2016) (grifo nosso). Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. Portanto, diante do exposto e 

considerando ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que 

possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para determinar a retificação da fatura do mês de maio/2019, 

devendo ser considerado o consumo dos 03 meses posteriores como 

base de cálculo, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura 

retificada, devendo o saldo remanescente ser abatido em fatura vincenda, 

devidamente comprovado nos autos pela requerida. 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: 1002366-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA OAB - 395.826.631-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

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: 

1002366-11.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA 

SILVA INTERESSADO: 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 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 ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$140,80, 

todavia, possuía apenas linha pré-paga 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 

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. 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
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Processo Número: 1003618-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MILKEVIZ BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 

1003618-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EZEQUIEL MILKEVIZ 

BARBOSA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. 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 EZEQUIEL MILKEVIZ BARBOSA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$249,71, 

todavia, não possui débito. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com o banco. Foi acostado aos autos no ID 29962000 

áudio de ligação realizada pela parte autora renegociando o débito, 

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 apenas que a requerida apresentou “uma 

GRAVAÇÃO ELETRÔNICA não correspondente ao débito em comento”, 

todavia, não impugnou especificamente o áudio apresentado. Comprovado 

a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. 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: 1003584-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE LUCIA DE ALMEIDA (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 SENTENÇA Processo: 

1003584-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDINETE LUCIA DE ALMEIDA 

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 EDINETE LUCIA DE ALMEIDA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$141,14, 

todavia, desconhece o débito e o contrato. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos no ID 30339793 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 que o áudio apresentado “carece de maiores 

detalhamentos”, todavia, não impugnou especificamente o áudio 

apresentado. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. 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$141,14. 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$141,14 (cento e 

quarenta e um reais e quatorze centavos), corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da apresentação do pedido contraposto (16/03/2020), 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 242 de 341



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: 1003758-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXLAINE REZENDE BORGES (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: 

1003758-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MAXLAINE REZENDE BORGES 

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 

comprobatórios Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente MAXLAINE REZENDE BORGES que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida nos valores de R$273,02 e 

R$192,40, 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$1.179,39, 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
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003577-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JONEL BISPO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR 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 impugnação ao pedido de justiça gratuita Aduz a 

requerida que a parte requerente não faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o preenchimento aos 

requisitos para o seu deferimento. Em que pese a alegação da requerida, 

em se tratando desta justiça especializada, não há se falar em custas, 

taxas ou despesas quando o feito está tramitando em primeiro grau (artigo 

54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste motivo para que nesta 

fase processual seja analisado o pedido de gratuidade da justiça 

formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a preliminar supra. Mérito 

Sustenta a parte requerente JONEL BISPO DOS SANTOS que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de 

R$107,00, todavia, desconhece o débito e o contrato. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 
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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 questionar a existência de relação 

jurídica: (...) “Contudo, em nenhum momento foi juntado aos autos o 

suposto áudio da contratação, ou qualquer documento que conste a 

assinatura e documentos pessoais do Requerente, comprovando assim a 

ilegitimidade do débito ora objurgado e resta comprovado o ato ilícito da 

parte Requerida. (...) Vale ressaltar também, que a Requerida não 

apresentou NENHUMA prova acerca do suposto negócio jurídico 

celebrado entre as partes, evidenciando assim, a total falta de 

fundamentação em relação às alegações trazidas aos autos”. 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 e contrato, uma vez que não tinha recebido 

nenhuma notificação, não questionando em nenhum momento a existência 

de vínculo jurídico, portanto, reconhecendo a contratação com a empresa 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito 

que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido 

provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. Pelo 

exposto, decido pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-
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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: 

1002116-75.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: JONAS DE OLIVEIRA 

INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

competência do Juizado Especial Alega a requerida incompetência do 

Juizado em razão da matéria, visto que, a demanda exige prova pericial 

complexa. O Termo de Ocorrência e as fotos encartadas nos autos são 

suficientes para identificar a irregularidade no medidor, onde é possível 

verificar “Desvios nos bornes”. Portanto, rejeito a preliminar em epígrafe. 

Mérito Aduz a parte autora JONAS DE OLIVEIRA que é responsável pela 

unidade consumidora UC 6/2248289-7 e que recebeu a fatura do mês de 

agosto/2018 com vencimento em 30/11/2018 no valor exorbitante de 

R$3.682,42 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois 

centavos), sendo informado pela requerida que se tratava de recuperação 

de consumo. A parte requerida em sua peça contestatória sustenta que 

os argumentos dispensados pela parte requerente, não é provido de 

qualquer razão em sua pretensão, eis que se trata de um débito totalmente 

devido, onde a parte requerida agiu no exercício regular de seu direito. 

Assevera a parte reclamada que enviou técnicos ao local onde se 

encontra a unidade consumidora para verificar o que estava se passando, 

realizando assim uma vistoria no medidor da unidade consumidora, 

materializada através de um Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI 

(acostado aos autos no ID 29888480), onde se verificou que o medidor da 

residência encontrava-se com “Desvios nos bornes”, o que estava 

provocando, consequentemente, uma medição a menor, nos mencionados 

meses, na unidade consumidora. Salienta, por fim, que foi promovida a 

recuperação de consumo perante a referida UC, com base nos três 

maiores valores de medição dos últimos doze meses, critério esse 

indicado como correto pela ANEEL, conforme previsão da Resolução n.º 

414/2010. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete a parte reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Ficou 

caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado pela 

parte reclamada, que sendo que a Sra. Catarina de Oliveira participou da 

inspeção, assinando o referido termo de ocorrência. Por outro lado, a 

parte reclamante não apresentou impugnação específica ao TOI, 

quedando-se inerte quanto aos documentos apresentados, passando 

assim a tais documentos serem incontroversos diante da lide iudicata. 

Registra-se que em análise ao histórico de contas/consumo, verifica-se 

que o consumo posterior a 08/2018 é muito superior ao dos meses 

referente ao período recuperado. Desta feita, a parte requerida 

comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que estava 

provocando uma medição a menor na unidade consumidora, ocasionando 

tal situação a recuperação de consumo discutida na presente lide, 

seguindo para tanto as normas da ANEEL. De tal sorte que a parte 

requerida não pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não atender 

às expectativas da parte requerente, ou de ter esta o fornecimento de 

energia interrompido pelo não pagamento na data do vencimento das 

faturas, quando devidamente intimada da mora. Ressalta-se ainda que a 

parte autora pleiteia a declaração de inexistência do débito e a emissão de 

nova fatura e a indenização por danos morais. Como se vê, trata-se de 

cobrança devida, não havendo que se falar em declaração de inexistência 

do débito e retificação da fatura e de indenização por danos morais. A 

proibição do corte da energia, no entanto, deve ser mantida, porquanto é 

pacífica a jurisprudência no sentido de que a suspensão só pode ser 

realizada quando a inadimplência for relativa à fatura normal do consumo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, por 

conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002896-15.2020.8.11.0002. AUTOR: GREICE FATIMA DA SILVA REU: 

ASSURANT SEGURADORA S.A., NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do 

CPC. Preliminar Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Aduz a parte autora GREICE FATIMA DA SILVA que adquiriu da requerida 

Novo Mundo um aparelho celular Samsung J2 no valor R$599,78 e na 

mesma oportunidade, adquiriu um Bilhete de Seguro que previa a 

cobertura para roubo e furto. Afirma que em 17/01/2019 teve o celular 

furtado de dentro do ônibus, todavia, ao acionar a requerida, teve seu 

pedido indeferido ao argumento de que o seguro não cobria furto simples. 

Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento da indenização por 

danos materiais no valor de R$ 1.084,96 e danos morais. As requeridas 

em defesa sustentam que não pode ser atribuída qualquer 

responsabilidade às mesmas, pois, o caso narrado nos autos trata-se de 

furto simples, ou seja, uma situação de risco excluído (segundo consta na 

apólice securitária), não havendo de se falar em descumprimento 

contratual. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, bem como, por 

considerar a parte reclamante hipossuficiente se comparada à Reclamada, 

defiro a inversão do ônus da prova em seu favor. O referido direito basilar 

libera a figura do consumidor da obrigação de apresentar provas acerca 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando tal incumbência ao 

fornecedor que, por sua vez, por possuir maiores condições técnicas, 

deverá apresentar ao juízo provas passíveis de retirar o alicerce da 

pretensão inicial. Em análise aos documentos acostados aos autos, tenho 

que o direito milita parcialmente em favor da parte autora. Em que pese as 

requeridas sustentarem que a situação narrada na exordial (furto simples) 

estava classificada como sendo um risco excluído pela apólice do seguro 

contratado pela parte autora, tenho plena convicção de que a requerida 

incorreu em flagrante desrespeito ao direito basilar que todo e qualquer 

consumidor tem à informação (Artigo 6º, III, do CDC), pois, não há qualquer 

esclarecimento acerca dos riscos excluídos da cobertura securitária. 

Ademais, consta do referido documento a expressão furto qualificado 

mediante arrombamento para aparelho eletrônico ou roubo, todavia, não 

especificam o que seria furto qualificado, o que para uma pessoa leiga, é 

impossível distinguir a diferença entre furto simples e qualificado, ou seja, 

não há absolutamente nenhum esclarecimento ou diferenciação efetiva 

sobre furto simples ou qualificado, motivo pelo qual, tenho que a negativa 

de cobertura do seguro outrora contratado pela Ré caracteriza-se como 

sendo não só uma prática ilícita (artigo 186 do Código Civil), como também, 

lamentavelmente abusiva em detrimento da consumidora, nos termos do 

artigo 39, IV, do CDC, abaixo destacado: Art. 39. É vedado ao fornecedor 

de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV 

prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista 

sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 

produtos ou serviços; grifei. Portanto, em respeito ao princípio da 

informação, o devido esclarecimento acerca das situações pontuais que 

ensejariam a cobertura do seguro), certamente este juízo haverá de 

contemplar a má-fé da consumidora pela tentativa de induzir este juízo ao 

erro. No entanto, o que restou evidenciado nos presentes autos é que as 

requeridas abusaram da boa-fé da consumidora, pois, ofertou-lhe um 

serviço sem prestar as informações essenciais que se faziam 

necessárias (relacionadas aos riscos excluídos de cobertura), ou seja, 

induzindo a consumidora ao óbvio entendimento que estaria resguardada 

em caso de eventual infortúnio furtivo (independentemente de ser simples 

ou qualificado). Preconiza o artigo 757 do Código Civil que: Art. 757. Pelo 

contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou 

coisa, contra riscos predeterminados. Grifei. Pleiteia a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária e 

danos morais. Considerando a expressa contratação do seguro pela parte 

autora, bem como, que o evento furto é um dos sinistros passíveis de 

serem indenizados, tenho que a fornecedora deverá ser responsabilizada 

em arcar com o pagamento da indenização securitária prevista no bilhete 

de seguro, sendo-lhe autorizado promover a devida dedução do valor do 

prêmio do seguro (face a expressa anuência contratual pela 

Demandante). Desta forma, ao promover a dedução supracitada, tenho 

que a requerida deverá promover o pagamento da importância constante 

na apólice/valor do aparelho, sem o acréscimo de juros e correções 

decorrentes do financiamento, portanto, devido a quantia de R$599,78 

(quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). Já no que 

concerne à pretensão da parte autora em ser indenizada pelos danos 

morais Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, da 

qual emerge o dever de indenizar, pois, diante dos transtornos sofridos, 

com a negativa indevida do pagamento, falta da informação adequada, 

gera o dever de indenizar. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição sócio-econômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), justos a 

não se configurarem em enriquecimento sem causa e ainda a servir de 

caráter pedagógico contra o ofensor. Pleiteou por fim a parte autora a 

condenação das requeridas ao pagamento de honorários de 

sucumbência, no entanto, em sede de primeiro grau não se aplica a 

referida condenação. Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida 

e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, apenas para CONDENAR as requeridas, 

SOLIDARIAMENTE, ao: 1) pagamento da indenização securitária à parte 

autora no valor de R$599,78 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta 

e oito centavos), a ser corrigido 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 do sinistro (17/01/2019) e; 2) pagamento de indenização por danos 

morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigida 

pelo índice INPC a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação válida (10/02/2020). 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: 1001545-07.2020.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 245 de 341



Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001545-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Decido. 

Constata-se que a presente ação, cujo objeto questionado é em face do 

Município, que tem Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui 

prosperar, pois este Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a 

propositura de nova ação no Juízo correto será mais rápida para a parte 

do que este Juízo proceder ao necessário para encaminhamento do 

processo ao Juízo competente. Procedam-se às anotações e baixas 

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. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MARTINS CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001591-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EWERTON MARTINS 

CAMARGO REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO proposta 

contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Decido. Constata-se que a 

presente ação, cujo objeto questionado é em face do Município, que tem 

Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui prosperar, pois este 

Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a 

propositura de nova ação no Juízo correto será mais rápida para a parte 

do que este Juízo proceder ao necessário para encaminhamento do 

processo ao Juízo competente. Procedam-se às anotações e baixas 

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. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004588-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA ANDREIA DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 

1004588-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TAIZA ANDREIA DE MORAES 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Verifica-se que as partes 

transigiram em audiência conciliatória, conforme se verifica no ID 

30270416. Pelo exposto, decido pela homologação da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil e pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Custas remanescentes se houver, pela parte 

Reclamada. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004498-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004498-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCELIA ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos, etc. Verifica-se que as partes transigiram em audiência 

conciliatória, conforme se verifica no ID 30269055. Pelo exposto, decido 

pela homologação da transação celebrada pelas partes e com fundamento 

no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 

e pela extinção do processo, com resolução do mérito. Custas 
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remanescentes se houver, pela parte Reclamada. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 

1002372-18.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO RICCI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

na qual a parte requerente MAURICIO RICCI informa ser possuidora das 

unidades consumidoras UC 6/1808890-8, 6/680010-6 e 6/1808890-6 e que 

vinha pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, 

recebeu no mês de dezembro de 2019 três faturas no valor de 

R$1.089,62; R$1.436,91 e R$3.678,41, respectivamente, todas referentes 

a recuperação de consumo, o qual não reconhece. Aduz que tentou 

resolver a questão administrativamente, todavia, não obteve êxito. 

Assevera a parte reclamada que “Ocorre que nada houve de ilegal na 

cobrança levada a efeito pela ENERGISA. CONCORDANDO OU NÃO A 

PARTE REQUERENTE, O FATO É QUE HOUVE CONSUMO DE ENERGIA NO 

IMÓVEL, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE SER ISENTADA DO 

PAGAMENTO DA CONTA. Vale dizer que, HOUVE A CONFIRMAÇÃO IN 

LOCO DA LEITURA INFORMADA NA FATURA, TENDO A 

CONCESSIONÁRIA PROCEDIDO A UMA VISTORIA COMPLETA DA 

MEDIÇÃO EM CAMPO, sendo que após realizar os devidos testes, não foi 

encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou 

vazamento até o ponto de entrega”. SIC 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 a requerida alegado que os valores cobrados 

decorrem do efetivo consumo, por meio de leitura e a inexistência de 

irregularidades constada em vistoria, não apresenta aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações. Ademais, a parte autora 

na inicial apresenta 03 cartas ao cliente expedida pela requerida acerca 

de recuperação de consumo, sendo as mesmas referente às faturas 

contestadas, cujos documentos não foram impugnados pela empresa ré. 

Desta feita, a parte requerida não comprovou as irregularidades imputadas 

nas cartas ao cliente, bem como o efetivo consumo, conforme por ela 

alegado. Pleiteia a parte autora a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais em virtude do corte de energia em 

decorrência das faturas de recuperação de consumo. Registra-se que a 

requerida não contestou o corte de energia. O dano moral experimentado 

no caso dos autos se configura pelo corte de energia elétrica por 

cobrança de recuperação de consumo. A concessionária do serviço 

público não pode coagir o usuário a pagar fatura eventual sob ameaça de 

suspensão do serviço. A proibição do corte da energia em caso de fatura 

eventual ou de recuperação de consumo, porquanto é pacífica a 

jurisprudência no sentido de que a suspensão só pode ser realizada 

quando a inadimplência for relativa à fatura normal do consumo. No mesmo 

sentido assevera o julgado abaixo: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CORTE 

INDEVIDO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO REJEITADA – REGISTRO FOTOGRÁFICO PERMITE IDENTIFICAR 

A SUPOSTA IRREGULARIDADE – COBRANÇA LEGÍTIMA – PEDIDO 

CONTRAPOSTO PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO PELO 

CORTE POR FATURA EVENTUAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR 

ELEVADO – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O registro fotográfico encartado 

permite identificar o desvio de energia elétrica, de modo que a cobrança 

de recuperação de consumo é legítima, sendo procedente o pedido 

contraposto. O dano moral, no caso dos autos, configura-se pelo corte de 

energia elétrica em razão do não pagamento da cobrança de fatura 

eventual. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é 

elevado e impende ser reduzido. Como ambas as partes têm créditos para 

receber uma da outra, deverá ocorrer a compensação de valores entre 

ambas, devendo a parte Reclamante receber da Reclamada apenas o 

valor da diferença entre os valores, nos moldes da sentença, se houver. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT- Turma Recursal; RI n.º 

0011448-18.2013.811.0006; Rel. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 

DJ 06/03/2015). Houve falha na prestação do serviço em razão do corte 

motivado pelo não pagamento da cobrança de recuperação de consumo, 

ensejando a responsabilização objetiva. Constitui-se, pois, no caso dos 

autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais. Em 

observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$6.000,00 

(seis mil reais). Pleiteou ainda a requerida a repetição de indébito dos 

valores cobrados indevidamente, todavia, a parte autora não efetuou o 

pagamento das faturas contestadas, motivo pelo qual, improcede o pleito. 

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para: a) declarar a inexistência dos débitos e determinar que a requerida 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora, em decorrência das faturas de recuperações de consumo, 

objetos da lide; b) condeno a requerida a pagar à parte requerente o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a título de 

indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação (28/01/2020). Ratifico a liminar. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-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:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1002029-22.2020.8.11.0002 Reclamante: Rosangela Andrade 

de Oliveira Reclamadas: GOL Linhas Aéreas S.A. (1ª Reclamada) e CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (2ª Reclamada) SENTENÇA 

Vistos etc. Consoante se extrai das manifestações anexas aos Id. nº 

29881438 e Id. nº 29246747, constata-se que a Reclamante compôs a lide 

amigavelmente com ambas as Reclamadas. A meu ver, após prévia 

análise das disposições contidas nas minutas de acordo supracitadas, 

não subsistem obstáculos passíveis de impedir a homologação das 

avenças. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 487, III, 

“b”, do CPC/2015, HOMOLOGO os acordos noticiados nos autos e, 

conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO 

DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015938-68.2019.8.11.0002

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:

JONES CARVALHO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1015938-68.2019.8.11.0002 Exequente: Condomínio Chapada 

dos Buritis Executado: Jones Carvalho de Moraes SENTENÇA Vistos etc. 

Consoante se extrai da manifestação anexa ao Id. nº 29943243, 

constata-se que os litigantes compuseram amigavelmente acerca do 

objeto do litígio. A meu ver, após prévia análise das disposições contidas 

na minuta de acordo supracitada, não subsistem obstáculos passíveis de 

impedir a homologação da avença. Dispositivo: Diante do exposto, com 

respaldo no artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo 

noticiado nos autos e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005760-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ANCHIETA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1005760-26.2020.8.11.0002 Exequente: Condomínio Residencial 

Villa Universia Executada: Bárbara Anchieta Vieira SENTENÇA Vistos etc. 

Consoante se extrai das manifestações vinculadas ao Id. nº 30536985, 

constata-se que os litigantes compuseram amigavelmente acerca do 

objeto do litígio. A meu ver, após prévia análise das disposições contidas 

na minuta de acordo supracitada, não subsistem obstáculos passíveis de 

impedir a homologação da avença. No entanto, no tocante ao pedido de 

expedição de ofício formulado pelo Exequente, entendo que o mesmo deve 

ser indeferido, pois, não restou demonstrado que o nome da Executada se 

encontra inserido nos cadastros do SERASA. Dispositivo: Diante do 

exposto, com respaldo no artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o 

acordo noticiado nos autos e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 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: 1010253-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1010253-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Barbosa e Ramos 

Ltda. - EPP Reclamado: Luciano Santiago SENTENÇA Vistos etc. 

Consoante se extrai da manifestação vinculada ao Id. nº 30328915, 

constata-se que os litigantes compuseram amigavelmente acerca do 

objeto do litígio. A meu ver, após prévia análise das disposições contidas 

na minuta de acordo supracitada, não subsistem obstáculos passíveis de 

impedir a homologação da avença. Dispositivo: Diante do exposto, com 

respaldo no artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo 

noticiado nos autos e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019995-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA 02713776155 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELISSON OTAVIO GOMES DE ARAUJO OAB - DF46798 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO ANTONIO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1019995-32.2019.8.11.0002 Promovente: LUAN CARLOS 

PEREIRA DA SILVA Promovido: ADEILDO ANTONIO ARRUDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, proposta por LUAN CARLOS 

PEREIRA DA SILVA em face de ADEILDO ANTONIO ARRUDA. 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. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Mérito. A parte autora informa que possui 

uma nota promissória no valor de R$ 5.639,52 (...), referente a negócio 

celebrado entre as partes. No ID 30062766, a parte autora manifestou nos 

autos informando que as partes realizaram acordo, sendo que o 

Executado já realizou transferência bancária da quantia acordada. 

Presentes indícios substanciais de que o requerido quitou a nota 

promissória que estava pendente de pagamento, inclusive, porque 

coaduna em parte com a própria manifestação da autora (ID 30062766), 

há que se reconhecer a informação de pagamento. Pelo exposto, 

homologo a transação celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 

487, inciso III, "b", do CPC, decido pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos e arquive-se. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005271-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1005271-86.2020.8.11.0002 Promovente: LELIA FELIPE DOS 

SANTOS Promovido: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que as partes celebraram acordo no ID 

30270299. Ademais, o patrono da parte autora está devidamente habilitado 

nos autos, onde advoga em causa própria. O patrono da parte reclamada 

também está devidamente habilitado com poderes para celebrar acordo ID 

29734375. Pelo exposto, homologo a transação celebrada pelas partes e 

com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC, decido pela extinção 

do processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos 

e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006047-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALETICIA DA SILVA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1006047-86.2020.8.11.0002 Promovente: RESIDENCIAL 

PARQUE CHAPADA DO POENTE Promovido: ALETICIA DA SILVA MENDES 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, proposta por 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE em face de ALETICIA DA 

SILVA MENDES. 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. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito. A parte 

autora informa que a Requerida estaria inadimplente com as taxas 

condominiais, com valor que totaliza R$ 3.730,40 (três mil setecentos e 

trinta reais e quarenta centavos). No ID 30267514, a parte autora 

manifestou nos autos informando que as partes realizaram acordo, 

requerendo a sua homologação. Presentes indícios substanciais de que o 

requerido quitou as taxas condominiais estavam pendentes de 

pagamentos, inclusive, porque coaduna em parte com a própria 

manifestação da autora (ID 30267514), há que se reconhecer a 

informação da Exequente. Pelo exposto, homologo a transação celebrada 

pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC, decido 

pela extinção do processo, com resolução do mérito. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 
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através de seus patronos e arquive-se. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002712-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA SILVA E SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 

2015, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 (três) anos 

previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em que pese à 

alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação 

de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 

27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - 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 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 

comprobatórios Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente SANDRA SILVA E SOUZA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$120,79, 

todavia, nunca contratou com a empresa. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos no ID 30106814 termo de confissão de dívida assinado pela 

parte autora, cópia dos documentos pessoais, comprovando a existência 

da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a 

negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, 

alegando GENERICAMENTE que os documentos apresentados “são 

inconsistentes”, todavia, não impugnou especificamente os documentos 

apresentados, em especial os documentos pessoais e as assinaturas nele 

constante. 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$1.681,90, todavia, 

o referido pedido deve guardar relação com o pedido inicial, que perfaz a 

quantia de R$120,79, motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial e do pedido contraposto, bem como CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à 

época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020245-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020245-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEAN VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da Prescrição Alega a reclamada que 

a pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador 

da presente ação ocorreu em 2015 tendo a ação sido proposta somente 

após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código 

Civil. Entretanto, em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão 

autoral é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo 

que para a hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, 

conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ademais, 

entendo que no presente caso, por se tratar de negativação do nome da 

parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. Rejeito, 

pois, a preliminar em epígrafe. Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

RESTRIÇÃO e MANUTENÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO LIMINAR, aduzindo a 

parte autora GEAN VIEIRA DA SILVA que ao tentar fazer um 

financiamento junto ao Banco do Brasil foi informado que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando que fez a matrícula referente a 

uma matéria pendente em sua grade curricular, mas diante da informação 

posterior que instituição não disponibilizava a disciplina que o mesmo 

precisava cursar, cancelou imediatamente a matrícula, recebendo 

posteriormente uma notificação de cobrança, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora sofreu apenas aborrecimentos. Cabe à 

parte reclamada que alegar fato impeditivo do direito da parte reclamante 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 

Registra-se que a requerida não impugnou especificamente os fatos 

alegados e nem os documentos apresentados. Desse modo, não havendo 

impugnação especificada dos fatos, presume-se verdadeira a versão 

posta na inicial. Ademais, a inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ele. A parte autora comprova o 

cancelamento da matrícula, cujo documento não foi impugnado pela 

requerida. É de reconhecer-se, portanto, a falha na prestação do serviço, 

tendo em vista que as empresas negativaram o nome do requerente 

indevidamente. 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”. 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. Contudo, quanto ao dano moral, em 

análise ao extrato apresentado com a inicial verifica-se que a parte autora 

quando teve seu nome negativado pela requerida em 11/2019, já possuía 

diversas restrições lançadas pela Editora e Distribuidora Educacional em 

07/2019, cujos débitos não restaram demonstrados como indevidos tendo 

em vista a inexistência de ações discutindo os referidos débitos. 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. Ratifico a liminar. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDY ALVES DE MOURA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000262-46.2020.8.11.0002 Reclamante: Laudy Alves de 

Moura Neta Reclamado: VIVO 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 ao débito 

no valor de R$ 170,82 (cento e setenta reais e oitenta e dois centavos), 

desconhecendo por completo o débito e que não fora notificada quanto 

aos fatos narrados. A parte requerida contesta a parte requerente 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em 

vista a contratação dos serviços, conforme áudio acostado no ID 

29300261, em que a preposta confirma a continuidade para ativação do 

plano vivo controle da requerente que confirma todos os seus dados 

pessoais, bem como a migração das linhas telefônicas para a empresa 

reclamada, a requerida juntou ainda faturas e histórico de ligações que 

demonstram a utilização dos serviços, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Por fim requer a título de pedido contraposto o valor 

discutido nos autos, qual seja o importe de R$ 183,07 (cento e oitenta e 

três reais e sete centavos). Ressalta-se que a parte Requerente 

apresentou impugnação, afirmando que é necessária a perícia do áudio. 

Entretanto, houve a efetiva contratação por meio do áudio, onde a parte 

Requerente informou seu nome completo CPF, data de nascimento, 

confirmando assim que possui relação jurídica com a parte Requerida. 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 a negativação é 
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legítima, tendo em vista a juntada do histórico de utilização dos serviços no 

ID 29300263. 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. 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$ 183,07 (cento e oitenta e três reais e sete 

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. 

Rejeito, ainda, a preliminar de perícia, por ser desnecessária ao caso. 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 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: 1016137-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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

 

Processo n.º 1016137-90.2019.8.11.0002 Reclamante: Walmir Couto 

Ferreira da Silva Reclamada: Oi Brasil Telecom 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$ 277,21 (duzentos e setenta 

e sete reais e vinte e um centavos), desconhecendo por completo o 

referido débito, tendo em vista ausência de relação jurídica entre as 

partes. 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 
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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). Em que 

pese no extrato acostado na inicial apresentar negativações preexistentes 

no nome do consumidor comandadas pela empresa Energisa S.A., verifico 

que no processo sob o nº 1012361-82.2019.811.0002, houve sentença 

que declarou a inexistência dos débitos por ausência de comprovação da 

relação jurídica entre as partes, portanto, não há como aplicar o teor da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco 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 aqui litigado e 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso – 22.12.2017 – 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: 1000535-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1000535-25.2020.8.11.0002 Reclamante: Angelino da Cruz 

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$ 93,69 (noventa e três reais e sessenta e nove 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 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do 
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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$ 93,69 (noventa e três reais e sessenta 

e nove centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção 

ao crédito (05.11.2018). 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: 1000689-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KELLE BRITO COUTINHO (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1000689-43.2020.8.11.0002 Reclamante: Anny Kelle Brito 

Coutinho 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 que totalizam o importe de R$ 321,07 (trezentos e vinte e um reais 

e sete centavos), desconhecendo por completo o débito, afirmando ainda 

que não fora notificada sobre os fatos narrados na inicial. A parte 

requerida, no mérito contesta o autor asseverando que o débito ensejador 

da negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as partes, 

tendo a parte Reclamante utilizado dos serviços e 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 do autor 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, 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 em vista 

que somente apresentou supostos extratos de movimentação derivado de 

telas do seu sistema interno. A inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto. Todavia, não reconhecendo à parte requerente a dívida lançada 

no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, deveria a parte 

requerida comprovar, ainda que minimamente, que os serviços foram 

regularmente solicitados. 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 serviço 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 pode provocar 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, por um contrato que nunca realizou. 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. No entanto, no 

contexto do presente feito, analisando o extrato juntado pela parte 

requerente, verifica-se que há outra negativação que foi incluída em 

13.05.2019, comandada pela empresa Telefônica, qual está sendo objeto 

de discussão judicial no processo sob nº 1000685-06.2020.8.11.0002, 

qual não houve deferimento de liminar para que seja afastado os efeitos 

da inscrição preexistente e ainda se encontra aguardando a realização de 

audiência de conciliação, assim, impõe-se a aplicação da Súmula n° 385 

do Colendo STJ, tendo em vista que até a prolação desta sentença a 

inscrição preexistente não ter sido declarada indevida. Com efeito, se a 

parte requerente permanece silente com relação às outras restrições 

lançadas em seu nome, entendo que não é possível presumir que ela foi 

submetida à situação vexatória. Quem já é registrado como inadimplente 

não pode se sentir ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em 

cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a 

Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

n° 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles 

que reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos 

de dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. 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 de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS discutidos nestes autos, 

incluídos em 14.05.2019, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em relação ao 

débito. Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da 

fundamentação. Oficie o órgão restritivo para que efetue a BAIXA 

DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

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: 1021031-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PRINS MOLINA (REQUERENTE)
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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

 

Processo n.º 1021031-12.2019.8.11.0002 Reclamante: Altair Prins Molina 

Reclamado: Banco Bradesco 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. 

Da Preliminar – Indeferimento da Inicial A parte Reclamada alega em sede 

de preliminar que a parte Reclamante não apresentou os documentos 

indispensáveis para a propositura da inicial. Em análise da inicial constato 

que os documentos narrados foram devidamente acostados, assim 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$ 362,97 (trezentos e 

sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), desconhecendo por 

completo o débito, pois não possui débitos com a empresa requerida, 

afirmando ainda que não foi notificado quanto aos fatos. 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 do autor ao banco de dados de negativação, juntou 

em sua defesa apenas telas do seu sistema interno, 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, 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 em vista que somente 

apresentou telas do seu sistema interno e supostas faturas. A inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à 

parte requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que 

minimamente, que os serviços foram regularmente solicitados. 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 pode provocar 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, por um 

contrato que nunca realizou. 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. No entanto, no contexto do presente feito, 

analisando o extrato juntado pela parte requerente, verifica-se que há 

duas inscrições preexistentes em seu nome, motivo pelo qual entendo que 

deve ser aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo STJ, pois até 

a data da prolação desta sentença, não há comprovação da ilegitimidade 

dos apontamentos registrados preexistente ao discutido nos autos. Quem 

já é registrado como inadimplente não pode se sentir ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. 

Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos qualquer 

decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu nome, 

especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. 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 de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos no 

valor de R$ 362,97 (trezentos e sessenta e dois reais e noventa e sete 

centavos), disponibilizado em 19.03.2017, bem como DETERMINAR A 

EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito em relação aos referidos débitos. Resta indeferido o pedido a título 

de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo para 

que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao 

débito objurgado. 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 ao MM. Juiz 

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: 1003672-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA PEREIRA MORAIS (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 1003672-15.2020.8.11.0002 Reclamante: Lindalva Pereira 

Morais Reclamada: 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. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem 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 aos três débitos que totalizam o importe 

de R$ 71,45 (setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, devendo se tratar de cobranças 

indevidas, afirmando ainda que não foi notificado quanto aos fatos. A 

parte requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que o 

débito ensejador da negativação é decorrente do contrato estabelecido 

entre as partes, Unidade Consumidora sob o nº 1313993-6, qual se 

encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se 

reportar a tal fato, apresentando somente telas, históricos de utilização e 

fiscalização de irregularidade na referida UC sem assinatura da parte 

reclamante, bem como os demais documentos juntados foram retirados 

seu sistema interno, para comprovar suas alegações, sem maiores 
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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. Frisa-se neste ponto que não há ainda 

qualquer comprovação de que houve consumo na referida unidade, bem 

como não houve negativa pela parte Requerida de que foi aberto uma 

nova Unidade Consumidora no mesmo endereço para o inquilino da parte 

Requerida. 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 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 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 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 e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 10.10.2019 – 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). 

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: 1003720-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACIR HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003720-71.2020.8.11.0002 Reclamante: Lacir Henrique de 

Oliveira e Silva Reclamado: Banco Bradesco 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$ 154,34 (cento e cinquenta e 

quatro reais e trinta e quatro centavos), desconhecendo por completo o 

débito, pois não possui débitos com a empresa requerida, afirmando ainda 

que não foi notificado quanto aos fatos. 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 do autor ao banco de dados de negativação, juntou 

em sua defesa apenas telas do seu sistema interno, 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, 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 
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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 em vista que somente 

apresentou telas do seu sistema interno e supostas faturas. A inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à 

parte requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que 

minimamente, que os serviços foram regularmente solicitados. 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 pode provocar 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, por um 

contrato que nunca realizou. 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. No entanto, no contexto do presente feito, 

analisando o extrato juntado pela parte requerente, verifica-se que há uma 

inscrição preexistente em seu nome, motivo pelo qual entendo que deve 

ser aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo STJ, pois até a 

data da prolação desta sentença, não há comprovação da ilegitimidade do 

apontamento registrado preexistente ao discutido nos autos. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. Ademais, a parte 

requerente não juntou aos presentes autos qualquer decisão declarando 

inexigíveis os débitos lançados em seu nome, especialmente o mais antigo, 

a fim de demonstrar se tratarem de inscrições indevidas. 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 de danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos no valor de R$ 154,34 (cento e cinquenta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos), disponibilizado em 02.12.2018, bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos. Resta indeferido 

o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão 

restritivo para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora 

referente ao débito objurgado. 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. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERNANDES (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

 

Processo n.º 1003776-07.2020.8.11.0002 Reclamante: Josué Fernandes 

Reclamada: 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. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida pela 

Reclamada não tem 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$ 35,76 (trinta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), que desconhece, afirmando que não foi 

notificada quanto aos fatos narrados nos autos. A parte requerida, no 

mérito contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente do contrato estabelecido entre as partes, 

Unidade Consumidora sob o nº 238084-8, qual se encontra inadimplente, 

sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, 

apresentando somente telas e históricos de utilização, retirados seu 

sistema interno, para comprovar suas alegações, 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, somente trouxe na contestação telas do 

sistema interno, 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. 

Conquanto tenha a empresa requerida alegado que a dívida advém de 

serviços devidamente prestados, todavia a defesa não foi acostada com 

nenhum documento que pudesse realizar uma prova cabal de suas 

alegações. 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 
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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 

mais um apontamento posterior em seu nome, não sendo possível assim 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 

aqui litigado no valor de R$ 35,76 (trinta e cinco reais e setenta e seis 

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 – 05.01.2018 – 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: 1000097-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSLEY OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA BELCHIOR OAB - MT17322/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA OAB - MT25284/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000097-96.2020.8.11.0002 Reclamante: Osley Oliveira 

Rosa Reclamada: Netflix Entretenimento Brasil Ltda Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que foi surpreendida 

ao constatar que a parte Requerida vem efetuando descontos em sua 

conta corrente mensalmente desde maio de 2018 até dezembro de 2019, 

por serviços que jamais contratou. Aduz que tentou solucionar o problema 

administrativamente e pediu o cancelamento, mas sem êxito. Diante de tais 

fatos pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente em 

dobro e indenização a título de danos morais. A parte requerida alega, em 

suma, que a parte Requerente não informou em sua petição inicial a 

numeração completa do cartão MOP (qual seja o cartão vinculado a conta 

onde ocorreram os supostos descontos) e, em que pese os esforços da 

Requerida, não foi possível localizar os dados da assinatura, assim não 

restou comprovado pela parte Requerente qualquer ato ilícito praticado 

pela Requerida, pois não foi possível constatar o contrato para apuração 

dos fatos narrados. Por este motivo requer a total improcedência dos 

pedidos da inicial. Em atenta análise dos autos constato que razão a 

assiste a parte Requerente, pois restou incontroverso nos autos a 

ausência de contrato no nome do consumidor, tendo em vista que a 

Requerida afirma em sua defesa que não localizou contrato no nome do 

autor, o que comprova que não houve contratação dos serviços 

fornecidos pela empresa requerida. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Em se tratando 

de relação de consumo, é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não 

logrou fazer a empresa, ao contrário, confirmou os fatos narrados na 

inicial, pois não demonstrou a origem dos débitos questionados. Desta 

feita, acolho o pedido da parte Requerente, bem como declaro inexistente 

os débitos questionados, bem como a restituição dos valores debitados 

indevidamente da conta corrente do requerente que totalizam o importe de 

R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), de forma simples. Melhor 

sorte não assiste à parte Reclamante quanto ao pedido por danos morais, 

já que os fatos em questão não causaram prejuízos efetivos para a parte 

Requerente, configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve 

comprovação pela parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil 

para solução administrativa, pois sequer comprovou que tentou resolver o 

problema administrativamente e que a empresa tenha se recusado a 

resolvê-lo. Em que pese houve alegação na inicial de que o consumidor 

entrou em contato com a Requerida, este sequer informou a data em que 

efetivou a reclamação, bem como não relatou o mês em que descobriu os 

descontos indevidos, vez que estes perduraram por mais de um ano sem 

que houvesse qualquer questionamento acerca dos débitos efetuados em 

sua conta corrente, ademais não houve insistência ou outras tentativas de 

solução, havendo apenas alegação de um único contato do qual não resta 

comprovado nos autos, por ausência de detalhamento nas informações. 

Desta maneira incabível a condenação em danos morais, conforme 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança de seguro 

prestamista é indevida quando inexistente provas de contratação por 

parte do consumidor, fato que enseja o dever de restituição. Embora 

reconhecida a cobrança indevida, tal fato, por si só, não é passível de 

indenização por danos morais, em razão da ausência de ofensa aos 

direitos de personalidade do consumidor, principalmente pelo fato de ter 

sido cobrado valor ínfimo, de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos). 

Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

102041520158110061/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).”. 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 declaro inexistente os débitos 

questionados, bem como a restituição do importe de R$ 568,00 

(quinhentos e sessenta e oito reais), de forma simples, a título de dano 

material, que deverá ser corrigido pelo índice INPC de cada desembolso e 
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acrescido de juros moratórios desde a citação 30.01.2020. 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: 1001864-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALINA DA COSTA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA OAB - MT27656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001864-72.2020.8.11.0002 Promovente: NEUZA ALINA DA 

COSTA DE ARRUDA Promovido: CLARO S.A Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Mérito Em breve síntese alega a parte autora os seguintes 

fatos: Que é cliente da Requerida há 10 (dez) meses, sendo que o serviço 

contratado no valor fixo de R$ 19,99, que no mês de novembro/2019 foi 

surpreendida com fatura no valor de R$ 55,42, onde consta a inclusão no 

seu plano “Minutos Ilimitados (158)” para o Plano “Minutos Ilimitados + Claro 

Controle 3G, que o plano acrescentado trata-se de pacote de internet 

onde não tem interesse em adquirir pois seu celular é modelo antigo. Que a 

empresa alterou o plano sem a solicitação da autora. Que tentou resolver 

a questão por vias administrativas porém não obteve êxito. Ao final pugna 

pela declaração de inexistência de débito, bem como, indenização por 

danos morais sofridos. Em sua peça de bloqueio (ID 29761251) sustenta a 

Reclamada que em que pese a autora informar que não solicitou a 

migração do contrato, continuou utilizando os serviços, bem como os 

serviços da internet, que a suspensão em momento algum infringiu 

qualquer norma estabelecida nas resoluções da ANATEL, que não há nos 

autos comprovação de que a autora tenha suportado situação vexatória 

em razão da conduta da empresa. Pois bem. 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 àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. No ID 29421236, 

a parte autora anexou aos autos faturas de consumo, sendo elas: com 

vencimento em 25/11/2019 no valor de R$ 55,42 – com vencimento 

04/2019 no valor de R$ 19,00 – com vencimento 06/2019 no valor de R$ 

19,99 – com vencimento 09/2019 no valor de R$ 19,99 – com vencimento 

10/2019 no valor de R$ 20,38. Tenho que a Reclamada não conseguiu 

demonstrar que a autora teria realizado a contratação do referido plano de 

internet que fez alterar o valor de sua fatura. Ainda, a parte autora alega 

em sua inicial que por várias vezes buscou a solução de seu problema de 

forma administrativa e inclusive menciona números de protocolos 

22051421769 e 22051393730, que não foram impugnados pela empresa. 

A empresa Reclamada informa em sua defesa, que a suspensão em 

momento algum infringiu norma estabelecida, pois todos os avisos de 

suspensão são claramente indicados nas faturas. Em que pese a licitude 

de suspensão dos serviços ante o inadimplemento do consumidor, tenho 

que a empresa Ré não agiu de maneira devida, pois a autora comprovou 

(através de números de protocolos) que buscou a empresa para solução 

administrativa acerca do valor de sua fatura pois havia sido incluso plano 

não contratado por ela. Dessa forma, entendo que a suspensão fora 

indevidamente realizada pela empresa, ante a contestação administrativa 

feita pela autora em razão do valor registrado em sua fatura referente a 

plano não contratado por ela. Destarte, a responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Com relação 

ao dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço pela reclamada, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada. Neste 

sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para: a) Declarar inexistente o débito mencionado na petição 

inicial; b) condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento 

que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) . Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa 

da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo Nº: 1002039-66.2020.8.11.0002 Promovente: ELIEL DOS 

SANTOS RODRIGUES Promovido: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Em síntese narra o autor que no dia 16/04/2019 

adquiriu passagem aérea para o dia 16/0/2019 até dia 26/04/2019 com 

destino a cidade de Rio de Janeiro/RJ, que o voo de volta seria: Embarque 

às 14:40 min da Rio de Janeiro, com previsão de chegada às 15:45 min na 

Cidade de São Paulo, CONGONHAS - Embarque às 16:45min da Cidade de 

São Paulo com previsão de chegada às 18:05min na Cidade de Cuiabá/MT. 

Que ao chegar no aeroporto de Rio de Janeiro, houve um atraso 

injustificado por mais de 02 horas, e quando chegou em Congonhas/SP, foi 

informado que o voo para Cuiabá/MT já havia partido. Que a companhia o 

remanejou para voo no dia seguinte 27/04/2019, onde lhe ofereceram hotel 

e um jantar. Que seu voo remanejado se deu apenas as 07h00min da 

manha do dia 27/04/2019. Ao final pleiteia por danos morais no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Reclamada sustenta em sua peça de 

bloqueio que houve um atraso na partida do voo inicialmente contratado 

tendo em vista as modificações realizadas na malha aérea do aeroporto 

de destino, que em razão de impossibilidade técnica e comercial o voo 

decolou em horário diverso ao contratado e que a parte autora chegou ao 

seu destino final, que o autor recebeu assistência sendo realocado no 

próximo voo e hospedagem. Pugna pela ausência de danos morais e 

improcedência dos pedidos autoral. Verifico a demonstração nos autos de 

que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade 

de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer 

por razões de atraso no voo, manutenção não programada, ausência de 

tripulação , ou qualquer outro motivo, não afasta sua responsabilidade, até 

porque nada foi comprovado pela Reclamada. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP ? rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). A Autora comprovou 

através de documento (ID 25745409), que o voo contratado seria: - 

Embarque às 14:40 min da Rio de Janeiro, com previsão de chegada às 

15:45 min na Cidade de São Paulo, CONGONHAS; - Embarque às 16:45min 

da Cidade de São Paulo com previsão de chegada às 18:05min na Cidade 

de Cuiabá/MT. Outrossim, a parte autora menciona que seu voo da cidade 

do Rio de Janeiro até São Paulo/SP atrasou, o que ocasionou a perda da 

conexão até ao seu destino final, e ao chegar no aeroporto de 

Guarulhos/SP, foi informada que seu voo havia partido, onde teve que ir 

para hotel, para que então as 07h00min embarcar em voo para a cidade 

de Cuiabá/MT, seu destino final. Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a autora não menciona o 

horário em que chegou a seu destino final (cidade de Cuiabá/MT) apenas 

sustenta que saiu de São Paulo no dia 27/04/2019 as 07h00min (sendo 

que o voo previamente contratado seria chegar até a cidade de Cuiabá/MT 

as 18h05min do dia 26/04/2019 – destino final), o que ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Ressalta-se 

que a requerente informa que a requerida prestou o auxílio necessário ao 

disponibilizar hospedagem, desse modo, tal atitude deve ter amenizado os 

transtornos enfrentado pela requerente, bem como deve ser considerada 

na fixação do quantum indenizatório. . Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da requerido ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Quanto ao dano material, tenho que tal pedido não 

merece prosperar. A rigor, para viabilizar a procedência da ação de 

ressarcimento de prejuízos materiais, a prova da existência do dano 

efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável, o que 

implica concluir que somente danos diretos e efetivos encontram no 

ordenamento jurídico suporte de ressarcimento, não se indenizando, por 

conseguinte, dano hipotético. A Parte Autora anexou em sua petição inicial 

somente o “voucher” com dados de sua viagem contendo a descrição do 

hotel em que estaria hospedada, todavia, não foi juntado respectivo 

comprovante de pagamento a fim de confirmar que o valor da diária fora 

desembolsado por ela. Desse modo, não existe responsabilidade civil sem 

que haja dano. Permitir o ressarcimento de material hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste ao autor a pretensão de direito material postulada. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados a partir da citação. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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NÚMERO DO PROCESSO: 1001461-06.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ELISANGELA MARILZA DA COSTA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu 

nome no serviço de restrição ao crédito, alegou desconhecer o débito que 

lhe foi imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do 

débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré afirmou a regularidade do débito, alegou que a 

parte autora está inadimplente e que, portanto, a inscrição seria legítima. É 

a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma 

vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço do proteção 

ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a 

análise do mérito, outrossim o extrato apresentado é documento hábil para 

comprovar as restrições em nome da parte autora. Em reforço não há 

afronta aos comandos do art. 319 a 322 do CPC, vez que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo com 

documentos indispensáveis á vitória do autor e, no caso, a parte autora 

todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa, portanto 

rejeito a preliminar. Quanto a alegação de incompetência deste Juizado, 

este argumento não se sustenta, já que a parte autora, nos termos do 

artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá propor a demanda no local onde 

a ré exerça suas atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, além do que a parte 

ré em sua defesa indica endereço em Várzea Grande como sendo da 

parte autora, portanto, tem-se por rejeitada a preliminar de incompetência 

territorial. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora 

enquadra-se como destinatária final da prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º 

e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade 

ou não das inscrições do nome da parte autora nos serviços de proteção 

ao crédito. A parte ré provou a existência da relação jurídica e a 

legitimidade dos débitos, posto que juntou ao autos termo de confissão de 

dívida assinada pela parte autora, termo de sessão de conciliação firmado 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Várzea 

Grande - MT, dados cadastrais, documentos pessoais da parte autora e 

históricos de consumos que registram pagamentos de algumas faturas. 

(Id. Num. 29469465 - Pág. 22 e seguintes). Assim, provada a relação 

jurídica e esclarecida a origem dos débitos, para amparar as pretensões, 

competia a parte autora trazer aos autos provas para demonstrar que 

sempre cumpriu com seus encargos, ocorre que assim não procedeu 

ficando no campo das meras alegações. Não obstante, o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que compete à parte autora o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I, do Código de Processo Civil. Ante aos fatos, declaro que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Diante da 

existência dos débitos, acolho o pedido contraposto, nos limites do objeto 

da demanda, conforme o artigo 31 da Lei nº 9.099/95. Quanto a litigância 

de má-fé não se verifica no caso a presença dos seus elementos 

caracterizadores, visto que a parte autora na inicial não negou a relação 

jurídica, dessa forma a mera propositura de ação para esclarecer a origem 

do débito, não configura, por si só, ato de litigância de má-fé, portanto não 

acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e afrontar o 

acesso ao poder judiciário, direito fundamental previsto na Constituição 

Federal (5º, XXXV). Em relação ao pedido contraposto este deve ser 

defiro nos limites do objeto da demanda. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, para 

condenar a parte autora a pagar a ré o valor de R$ 3.003,44 (três mil e 

três reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao 

mês, ambos contabilizados a partir do vencimento do débito; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006729-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ROSA DE CAMPOS (EXECUTADO)

LORRAINE CAMPOS ROSEMBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1006729-78.2019.8.11.0001 PARTE EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI PARTE EXECUTADA: LORRAINE CAMPOS 

ROSEMBACH PARTE EXECUTADA: HELENA ROSA DE CAMPOS 

SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. Verifica-se que a parte exequente foi devidamente intimada 

para indicar novo endereço da parte executada, porém manteve-se inerte 

e não atendeu a solicitação do juízo. Id. Num. 25082782 - Pág. 1. Assim, 

denota-se a ausência de interesse da parte exequente em dar 

continuidade à presente demanda, já que está a mais de trinta dias sem 

apresentar manifestação nos autos. Ante o exposto, opino pela extinção 

do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato. Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016896-54.2019.8.11.0002
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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:

ARTUR LUIS FITTIPALDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n: 1016896-54.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: CONDOMÍNIO 

FLORAIS DA MATA EXECUTADO: ARTUR LUIS FITTIPALDI SENTENÇA 

Trata-se de execução de título extrajudicial, no caso quotas condominiais. 

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar e decidir. Dos autos, verifica-se que a parte exequente 

informou que a parte executada cumpriu com suas obrigações, assim deu 

ampla quitação e pugnou pela extinção do feito com resolução do mérito. 

Portanto, em face do cumprimento da obrigação, OPINO pela extinção do 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se o cancelamento das restrições em nome do 

executado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-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: 1001505-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCY BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001505-25.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: ERCY 

BENEDITA DA SILVA PARTE RÉ: BANCO PAN SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória por inexistência de débito e indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência antecipada. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a 

decidir. No caso, há a presença de transação entre as partes, firmada na 

manifestação juntada no Id. Num. 30278740. Verifica-se a que a transação 

foi firmada por partes capazes, cujo objeto é lícito, possível, determinado e 

sua forma não é defesa em lei, assim nos termos do art. 840 do CC, é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem litígio mediante concessões 

mútuas. Com efeito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E POR CONSEQUÊNCIA 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1001313-92.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARIA DAS DORES SILVA DA COSTA PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos 

Fatos Em síntese, a parte reclamou de cobrança indevida referente a 

fatura de energia elétrica de dezembro de 2019, no valor de R$ 356,73. 

Nos pedidos requereu a desconstituição do débito e a reparação em 

danos morais. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar Alegou a parte ré, preliminarmente, ausência de interesse de 

agir da parte autora. O interesse processual configura-se pelo trinômio 

necessidade, utilidade e adequação. No caso vertente, a prestação 

jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte autora, 

além de somente ser possível o acesso ao bem da vida por meio da 

atividade jurisdicional. Assim, o procedimento adotado é adequada a 

finalidade buscada. Registra-se, ainda, que, à luz da teoria da asserção, a 

legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma 

análise abstrata dos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros 

fossem. Além do que, não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'” Em face das razões, rejeito 

a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da 

ilegitimidade da fatura de energia elétrica no valor de R$ 359,73 com 

vencimento 30/12/2019. De plano, verifica-se que razão assiste à parte 

autora. Na medida que o consumidor ao questionar a fatura possui o 

direito de receber, resposta, informação, laudo ou documento 

comprobatório que ateste a regularidade do registro em sua unidade 

consumidora. No caso, a ré deixou de apresentar laudo de verificação 

técnica da unidade consumidora. Assim, denota-se que a requerida não 

provou a legitimidade da cobrança, pois deixou de realizar a verificação 

técnica. A Resolução 414/2010 dispõe no art. 137. "A distribuidora deve 

realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais 

equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.”. "§ 2° A 

distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, 

informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações 

verificadas, os limites admissíveis, a conclusão e os esclarecimentos 

quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão 

metrológico.”. Não provada a adequação do medidor o débito merece ser 

desconstituído. Para mais, analisando o histórico de consumo a unidade 

consumidora registra em média consumos entre R$ 22,16 a R$ 105,33. 

Além do que a fatura de outubro de 2019 que apresentou valor de R$ 

335,35, foi refaturada no valor de R$ 24,04. id. Num. 28058909 - Pág. 5. 

Esses dados corroboram que o consumo cobrado na fatura, com 

vencimento em dezembro de 2019, está fora da média habitual da unidade 

consumidora, pois a autora foi cobrada na quantia de R$ 356,73. A 

requerida argumentou que na fatura de dezembro de 2019 foi adicionado 

um parcelamento referente a 10/2019, de fato existe uma inclusão de 

parcelamento, porém não existe prova de que a parte autora teria 

autorizado o parcelamento conforme sustentou a requerida. Portanto, 

conclui-se que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, já que 

não foi apresentado provas e justo motivo para demonstrar a legitimidade 

da alteração no consumo, logo, a fatura merece ser submetida a revisão 

pela média habitual da unidade consumidora. Dessa forma, vislumbra-se 
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que houve falha na prestação do serviço diante da cobrança indevida. 

Salienta-se que a unidade consumidora em questão é registrada em 

consumo de baixa renda, portanto, um aumento imotivado atinge de forma 

imoderada a dignidade da consumidora. Sublinhasse-se que artigo 22 do 

CDC, impõe que é dever da concessionária prestar serviços eficientes e 

contínuos, em seguida o parágrafo único testifica que as pessoas 

jurídicas serão compelidas a reparar os danos causados. Em relação ao 

dano moral, no presente caso, há abalo suficiente para condicionar a 

reparação em danos morais. A cobrança indevida no fornecimento de 

energia elétrica gera, sem dúvidas, transtornos na extensão suficiente 

para configurar dano moral, que independe de prova e decorre do próprio 

fato ilícito. A situação em apreço ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento ou dissabor, visto que a requerente tentou solucionar o 

impasse na via extrajudicial, porém a ré não atendeu a solicitação. 

Ressalta-se que a responsabilidade da concessionária de serviço público, 

em relação aos danos causados, é de ordem objetiva, prescindível de 

culpa ou dolo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Temos 

que todo aquele que dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

da existência de culpa. 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, o dano moral tem caráter 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: 1. Declarar indevida a fatura 

referente a dezembro de 2019, no valor de R$ 356,73 (trezentos e 

cinquenta e seis e setenta e três centavos). 2. Determinar novo 

faturamento da fatura referente ao mês de dezembro de 2019 pela média 

de consumo da unidade consumidora. 3. Condenar a parte ré a reparação 

por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção 

monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, 

acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir da citação; 4. Conceder a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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

 

PROCESSO N: 1001098-19.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: EDINEI DA 

CRUZ PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou o autor que ficou surpreso com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

alegou desconhecer o débito que lhe foi imputado. Nos pedidos, requereu 

a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares 

Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte 

autora, nesse passo oportuno salientar que é predominante na 

jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. No caso em tela, 

presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a autora 

não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não poderia 

levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no 

indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar suscitada. Por 

verificar a ausência de complexidade da causa dispenso a perícia 

grafotécnica, já que as provas carreados aos autos são suficientes para 

a resolução da demanda. Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 

do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço 

de proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, outrossim o extrato apresentado é documento 

hábil para comprovar as restrições em nome da parte autora. Quanto a 

alegação de incompetência deste Juizado, este argumento não se 

sustenta, já que a parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 

9.099/95, poderá propor a demanda no local onde a ré exerça suas 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório, ademais a parte autora junta contrato 

de aluguel para comprovar seu endereço no município de Várzea Grande - 

MT. Face a essas razões rejeito a preliminar em epígrafe. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito. A requerida embora tenha provado a relação 

jurídica com a apresentação do contrato, não provou a origem do débito. 

Nota-se que a ré não souber esclarecer de onde surgiu o débito no valor 

de R$ 814,03, pois assim afirmou: “Ocorre que não quitou seus débitos 

junto ao requerido e seu nome foi negativado”, apresentou alegação 

imprecisa. A ré não informou se o débito decorreu de cartão, de 

empréstimo ou qualquer outro serviço contratado, ou seja, produziu 

defesa genérica. Dessa forma, verifica-se que a parte ré não conseguiu 

se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência 

da empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada 

do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida 

que se impõe. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais, destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 
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crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). É a fundamentação. 3. Dispositivo Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo (07/05/2019), conforme a Súmula 54 do STJ; 4) conceder à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JOSE DA CONCEICAO (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009373-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOILSON JOSE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

com escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Diante do 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO (ID 30219954), a parte 

Reclamante manifesta sua aquiescência com os VALORES DEPOSITADOS 

(ID 30293934), requerendo, dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ JUDICIAL. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, ante a existência de procuração para “receber e dar 

quitação”(ID 22399229), em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003632-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYNE ALCANTARA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003632-33.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: FAYNE ALCANTARA RAMOS DE LIMA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, 

denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29673599)e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, 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. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

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: 1015916-10.2019.8.11.0002

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:

CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015916-10.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, 

denoto que as partes TRANSIGIRAM (29917823) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, III, 

do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. REVOGO a PENHORA realizada no ID 28863062. Restitua-se o 

valor bloqueado no valor de R$ 205,18 para a executada, através de 

alvará judicial, bem como, procedo a baixa do RENAJUD, conforme extrato 

anexado abaixo. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL e, em 
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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: 1017544-34.2019.8.11.0002

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:

RICARDO LUIZ DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017544-34.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: RICARDO LUIZ DO AMARAL Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM (ID 29630023) e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, 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. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 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: 1014934-93.2019.8.11.0002

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:

ELIS TATIANE RODRIGUES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29596145) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento 

através do bacenjud realizado no id. 28806693 e parcelas a serem pagas 

diretamente em favor da parte credora. Diante do exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, 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. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL do valor 

penhorado (R$ 1.653,39) para a exequente 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-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:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

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

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-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: 

1002043-06.2020.8.11.0002. AUTOR: EMILLY RENATA OLIVEIRA LEITE 

REU: GOL LINHAS AEREAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte autora formalizou acordo com a 

reclamada Gol Linhas Aéreas S.A. (ID 29760668) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO. Diante do acordo celebrados entre as partes, dou por 

prejudicado os embargos declaratórios do ID 29629286. HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, 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. A parte executada comprovou pagamento direto na conta 

bancária da parte credora (ID 30565945). Proceda-se ao arquivamento, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017631-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRANE JUNIOR PEREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017631-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IRANE JUNIOR PEREIRA DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Compulsando 

os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29794578) e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, 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. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 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: 1012419-85.2019.8.11.0002

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:

BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA FAUSTINO (EXECUTADO)

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012419-85.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: JECKSON VIEIRA FAUSTINO, 
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BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA FAUSTINO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM (ID 30156328) e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. O acordo foi realizado em audiência, estabelecendo o 

cumprimento direto em favor da parte credora e a liberação da penhora 

Renajud realizado nos autos. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, III, 

do CPC. REVOGO a penhora RENAJUD realizado no id. 28925245. Procedo 

a baixa, conforme extrato anexado abaixo. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 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: 1015941-23.2019.8.11.0002

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:

JOSYANE KARLA DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

SUELI MURTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015941-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: SUELI MURTA DA SILVA, JOSYANE KARLA DE 

OLIVEIRA COSTA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

29806060) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo 

estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora . Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, 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. REVOGO a penhora do 

ID 28790845 e procedo a baixa do RENAJUD, conforme extrato anexado 

abaixo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004183-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-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: 

1004183-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SOLANGE PEREIRA RAMOS 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

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. O acordo foi realizado em 

audiência, estabelecendo cumprimento através de depósito judicial. Diante 

do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, 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. Efetuado o depósito, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma que for requerida, 

desde que conste dos autos, 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. 

Intimo a parte autora a informar os dados bancários para realização da 

transferencia. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011452-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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: 

1011452-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUNIOR SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte executada manifestou pela desistência do recurso interposto e 

requereu homologação do acordo firmado entre as partes (ID 29207571) 

e, ainda, juntou comprovante de pagamento do acordo realizado 

diretamente para a parte credora. HOMOLOGO a desistência do recurso 

manifestada pela executada, assim, transitou em julgado a sentença 

proferida no id. 26375233. Denota-se dos autos que as partes 

TRANSIGIRAM (ID 29207571) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, 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. Ante a 

comprovação de pagamento realizado diretamente para a parte autora (ID 

29817578), determino o arquivamento do processo, dando-se baixa na 

distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019274-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VANDERLEI PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019274-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS VANDERLEI 

PEREIRA DA ROCHA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

29846434) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. A parte executada 

informou pagamento realizado diretamente para o patrono da parte autora. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016346-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIR APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016346-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAIR APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29877287) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, 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. A parte executada comprovou pagamento realizado diretamente 

para a parte credora (ID 30453911). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015597-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015597-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE DE SOUZA BRITO 

REQUERIDO: AXA SEGUROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM (ID 30143252) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, 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. A executada comprovou pagamento realizado diretamente para 

a parte credora (ID 30536871). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020073-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020073-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILMAR NUNES REQUERIDO: 

MRV ENGENHARIA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID 30037546) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, 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. A 

executada comprovou pagamento realizado diretamente para a parte 

credora (ID 30451911). 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

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009242-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(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. 1009242-16.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008433-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDECUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE 

VÁRZEA GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCIA REGINA SILVA DE 

ARAUJO Endereço: RUA GAVIÃO REAL, (COHAB STA ISABEL), SANTA 

ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-278 Senhor(a) MARCIA 

REGINA SILVA DE ARAUJO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008433-26.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/09/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: MARCIA REGINA SILVA DE 

ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - 

RO9658 REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008433-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1008433-26.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013027-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI ALVARENGA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 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: VALMI ALVARENGA NOVAES Endereço: 

TRAVESSA VERDÃO, 11, (LOT STA LUZIA) - QUADRA 02, PARQUE DO 

LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-828 Senhor(a) VALMI 

ALVARENGA NOVAES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013027-83.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

26/11/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: VALMI ALVARENGA NOVAES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 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: 1013027-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI ALVARENGA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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))

 

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. 1013027-83.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006083-65.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006083-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte Autora 

pleiteia ação de declaração de inexistência de débito de uma fatura no 

valor de R$ 11.552,95 (onze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e cinco centavos), referente a Unidade Consumidora nº 

6/2572099 -6, além de indenização por danos morais. A parte Ré alega em 

sua defesa que o débito é legítimo, pois conforme o Termo de Ocorrência 

e Inspeção nº 680641 , na data de 23/08/2018 ficou constatada o “Desvio 

de energia no ramal de entrada ”, ou seja, o registro do consumo estava a 

menor. A parte Autora apresentou impugnação à contestação, 

insurgindo-se contra os argumentos da Ré. Pois bem. Observando os 

documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi apresentado 

o TOI assinado por dois técnicos da Reclamada. Ainda, há a 

demonstração de envio de correspondência ao Reclamante, com a 

finalidade de cientifica-lo da ocorrência, inclusive documento juntado pela 

parte autora (ID 21176724). Por fim, a Reclamada apresentou fotografias 

do medidor, indicando que o aparelho estava deitado. Dessa forma, tem-se 

que a Reclamada adotou o procedimento administrativo para a verificação 

da irregularidade, dando cumprimento à determinação contida no art. 129, 

da Resolução 414 da ANEEL. A Reclamada demonstrou que atuou dentro 

dos limites do exercício regular do seu direito de credora, vez que a 

cobrança em questão refere-se ao refaturamento dos períodos de 

04/2018 a 08/2018, devido ao consumo registrado a menor. Assim, não 

verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 

373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Portanto, não incorreu a 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Via de consequência, é pertinente o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, do valor contido na fatura 

discutida nesse feito. Diante do exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

opino pela procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada 

para condenar o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 11.552,95 

(onze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 

referente ao refaturamento das contas dos meses de referência de 

04/2018 a 08/2018, devendo o valor ser atualizado monetariamente 

monetariamente pelo INPC a partir da data da contestação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006083-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006083-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte Autora 

pleiteia ação de declaração de inexistência de débito de uma fatura no 

valor de R$ 11.552,95 (onze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e cinco centavos), referente a Unidade Consumidora nº 

6/2572099 -6, além de indenização por danos morais. A parte Ré alega em 

sua defesa que o débito é legítimo, pois conforme o Termo de Ocorrência 

e Inspeção nº 680641 , na data de 23/08/2018 ficou constatada o “Desvio 

de energia no ramal de entrada ”, ou seja, o registro do consumo estava a 

menor. A parte Autora apresentou impugnação à contestação, 

insurgindo-se contra os argumentos da Ré. Pois bem. Observando os 

documentos carreados pela Reclamada, constata-se que foi apresentado 

o TOI assinado por dois técnicos da Reclamada. Ainda, há a 

demonstração de envio de correspondência ao Reclamante, com a 

finalidade de cientifica-lo da ocorrência, inclusive documento juntado pela 

parte autora (ID 21176724). Por fim, a Reclamada apresentou fotografias 

do medidor, indicando que o aparelho estava deitado. Dessa forma, tem-se 

que a Reclamada adotou o procedimento administrativo para a verificação 

da irregularidade, dando cumprimento à determinação contida no art. 129, 

da Resolução 414 da ANEEL. A Reclamada demonstrou que atuou dentro 

dos limites do exercício regular do seu direito de credora, vez que a 

cobrança em questão refere-se ao refaturamento dos períodos de 

04/2018 a 08/2018, devido ao consumo registrado a menor. Assim, não 

verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 

373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 
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do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Portanto, não incorreu a 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Via de consequência, é pertinente o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, do valor contido na fatura 

discutida nesse feito. Diante do exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, 

opino pela procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada 

para condenar o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 11.552,95 

(onze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 

referente ao refaturamento das contas dos meses de referência de 

04/2018 a 08/2018, devendo o valor ser atualizado monetariamente 

monetariamente pelo INPC a partir da data da contestação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011465-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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:

EDINEI DE LIMA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte Exequente a manifestar sobre a petição id. 24997043.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006640-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR VENICIOS PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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. 1006640-52.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007049-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ABILIO DA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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. 1007049-28.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014493-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANASTACIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIO ANASTACIO DE FREITAS Endereço: 

RUA DOS ANJOS, 05, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78152-094 Senhor(a) ANTONIO ANASTACIO DE 

FREITAS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014493-15.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/11/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: ANTONIO ANASTACIO DE FREITAS 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DOMINGAS RONDON - 

MT21853/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014493-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANASTACIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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))

 

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. 1014493-15.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

24/03/2020 16:54:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1007044-06.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006126-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MEDEIROS (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(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. 1006126-02.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012003-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

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: FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS 

Endereço: RUA SALIM NADAF, 1444, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-500 Senhor(a) FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012003-20.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.385,29 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: 03/12/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: FRANCISCA 

APARECIDA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462/O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 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: 1012003-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1012003-20.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011351-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI RODRIGUES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011351-03.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018184-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES MEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA MENDES MEIRA Endereço: RUA 

IPIRANGA, 84, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-430. Senhor(a) MARIA MENDES MEIRA: 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. 1018184-37.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.981,30 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 31/01/2020 Hora: 14:15 INTERESSADO: MARIA MENDES 

MEIRA Advogado do(a) INTERESSADO: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-O REQUERIDO(A): BANCO PAN 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, 11 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: 1018184-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES MEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1018184-37.2019.8.11.0002 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, 24 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017679-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA BOTARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

1017679-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDICTA BOTARELLI 

REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000975-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

BATISTA VOLPATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos 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 do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007455-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ALVES CANOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007455-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LOURENCO ALVES CANOFF 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017484-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIE MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

valfranio batista da silva OAB - MT0014010A-N (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 DECISÃO Processo: 

1017484-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADONIE MARIA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013609-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013609-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEIDE APARECIDA BENEDITO 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016819-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

1016819-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

BATISTA VOLPATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, 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 diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017392-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017392-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ELISA DE ALMEIDA 

INVENTARIADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011180-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ESTEVAM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011180-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HENRIQUE ESTEVAM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o cumprimento da 

obrigação realizado no id. N. 30189373 - Petição , sem qualquer ressalva, 

julgo prejudicado os embargos de declaração interpostos no id. N. 

27728230 - 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

Processo Número: 1011941-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO MARQUES (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 DECISÃO Processo: 

1011941-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEOMAR AUGUSTO DO 

NASCIMENTO MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o 

cumprimento da obrigação realizado no id. N. 30259194 - Petição, sem 

qualquer ressalva, julgo prejudicado os embargos de declaração 

interpostos no id. N. 25747691 - 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

Processo Número: 1010691-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAISA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010691-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAISA GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 
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Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, 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 diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015248-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR SILVA ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015248-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEOCIR SILVA ALVAREZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009670-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009670-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILENA MARIA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a 

parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 

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 do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013075-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO MARQUES DA ROCHA (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 DECISÃO Processo: 

1013075-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ABRAAO MARQUES DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos 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 do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012603-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAISE MARINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012603-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAISE MARINA RIBEIRO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 
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modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009225-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA IBRAHIM ASSAD OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009225-43.2020.8.11.0002. AUTOR: LAURA CRISTINA IBRAHIM ASSAD 

OLIVEIRA REU: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil, para juntar a consulta de balcão 

SERASA/SPC (30604483 - Documento de comprovação SCPC), com a 

respectiva data de emissão, com prazo máximo de sessenta dias. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, § único do CPC). Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Intime-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009232-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO DA SILVA CAMPOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACHADO DRUMOND OAB - MG118523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009232-35.2020.8.11.0002. AUTOR: ANIZIO DA SILVA CAMPOS FILHo 

REU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos, etc. Considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei n. 9.099/95), determino à parte 

Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito. A não apresentação do documento na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016849-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDILENE FERREIRA DE PLACIDO (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 DECISÃO Processo: 

1016849-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CREIDILENE FERREIRA DE 

PLACIDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013868-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013868-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANETE APARECIDA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012544-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADOS COMPER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012544-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TAINA FERREIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: SUPERMERCADOS COMPER Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos 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 do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008087-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-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 DECISÃO Processo: 

1008087-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAKELINE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017078-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLES JOSE DA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017078-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIRLES JOSE DA ROCHA 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011516-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIS DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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 DECISÃO Processo: 

1011516-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONATHAN LUIS DUARTE 

POMPEU REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010785-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA MORAES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010785-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA KARLA MORAES DE 

MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inconformado com 

a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos 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 do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012746-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GLERIAN LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-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: 

1012746-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS GLERIAN LEITE 

REQUERIDO: PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME, BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Inconformado 

com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto 

aos seus efeitos 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 do 

efeito suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência 

de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente 

da execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELIA BORJES (REQUERENTE)

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 

(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 DECISÃO Processo: 

1007190-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSELIA BORJES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, 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 diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015247-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015247-54.2019.8.11.0002 REQUERENTE: VERA LUCIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos 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 do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. 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. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009283-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSA SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)
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SAUDE & VIDA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (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: 

1009283-46.2020.8.11.0002. REQUERENTE: AFONSA SOARES FERREIRA 

REQUERIDO: SAUDE & VIDA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, 

JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME Vistos, etc. Intime-se a parte Autora, 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos, o Instrumento de 

Mandato outorgado ao causídico que subscreve a inicial, com data 

recente, bem como comprovante de residência atualizado em nome próprio 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, em conformidade com o que 

determina o art. 103 e seguintes do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000051-10.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALESANDRA FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “Parcelamento de Dívida”, estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto do Termo de Confissão de 

Dívida), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019257-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019257-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VERA LUCIA BARBOSA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto 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, bem como não reconhece legítima a 

relação contratual. 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. Já de outro tanto, a parte Requerida anexou 

nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do serviço da 

reclamada, comprovando assim a existência de relação contratual e de 

débitos pendentes, validando e amparando o débito apontado na restrição 

creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em provas a socorrer as 

alegações trazidas pelo Requerido, apresentando todos os dados 

pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Código de 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 
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contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. 

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. 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 ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a 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: 1020632-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020632-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUELI CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: OI 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: 1001519-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))
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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: 

1001519-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VANUZA DA SILVA 

REQUERIDO: OI 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$ 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: 1020610-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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OTHANIEL LUCAS DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020610-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OTHANIEL LUCAS DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual 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: 1003765-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003765-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE SOARES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 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 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011396-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KENIA VILELA DE SOUZA, 

TIAGO ANDRE CORREA FRANCA REQUERIDO: GINCOVGD ALFA 

INCORPORACOES LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, com 

fundamento 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 C.P.C. Alegam os Autores que 

realizaram distrato da compra e venda de um imóvel junto a Ré, sendo que, 

restou acordado que do valor pago (R$ 111.203,63), lhe seriam restituídos 

o montante de R$ 86.425,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e cinco 

reais, e cinquenta e sete centavos), haja vista a multa contratual, 

despesas com IPTU e taxas condominiais. Narra que empresa Ré 

descontou indevidamente o IPTU referente ao período anterior a entrega 

do imóvel no valor de R$ 5.773,44 (cinco mil, setecentos e setenta e três 

reais e quarenta e quatro centavos), razão pela qual pugna pela sua 

restituição em dobro e no pagamento da indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

empresa Ré apresentou defesa tempestivamente, oportunidade em que 

alega a ausência de ato ilícito, haja vista que os Autores concordaram com 

o pagamento do IPTU, razão pela qual deve a presente demanda ser 

julgada improcedente. Os Autores apresentaram impugnação à 

contestação. Pois bem. Analisando os autos observo que os Reclamantes 

juntaram nos autos a rescisão do contrato de compra e venda, no qual 

demonstra que houve o desconto no valor a restituir do IPTU dos anos de 

2014, 2015, 2016, 2017 e 4/12 de 2018 no valor total de R$ 8.332,98 (oito 

mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos). Consta 

também a reportagem demonstrando que a empresa Ré programou a 

entrega do imóvel na data de 03/12/2016. Assim, muito embora a empresa 

Ré afirma que os Autores teriam concordado com o pagamento do IPTU 

desde o ano de 2014, é pacifico nos tribunais que o IPTU é um imposto 

propter rem, bem como que a sua cobrança do comprador é indevida até a 

entrega do imóvel, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

– ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - PAGAMENTO INDEVIDO DE 

COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE 

OBRA E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE 

RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DE TODOS DOS ENVOLVIDOS NA 

CADEIA DE CONSUMO – LIMITAÇÃO AO QUE CADA FORNECEDOR 

RECEBEU INDEVIDAMENTE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJMT 0008499-96.2014.8.11.0002, Des. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, 

Publicado no DJE 31/08/2018). Destaquei. Desse modo, assiste razão aos 

autores que pugnam pela restituição dos valores pagos a titulo de IPTU 

dos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo certo também que não houve 

impugnação pela Ré do valor apresentado pelos Reclamantes, razão pela 

qual entendo que deve ser restituído aos menos o valor de R$ 5.773,44 

(cinco mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro 

centavos). Todavia, entendo que os valores devem ser restituídos em sua 

forma simples, haja vista não estar comprovado nos autos a má-fé da 

reclamada ao negar o pagamento/restituição dos valores arcados pelo 

reclamante. Com relação aos danos morais, observo que está 

demonstrada o ato ilícito da empresa Ré, pois transferiu aos autores o 

ônus de quitação de despesas que eram de sua responsabilidade, além 

disso, observo que os Autores afirmam que a Ré está atrasando as 

parcelas da restituição, sendo tal fato não impugnou pela Ré. 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. 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. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos 

Autores, acrescidos de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada para: 1. Condenar a Reclamada a restituir 

aos Reclamantes o valor de R$ 5.773,44 (cinco mil, setecentos e setenta e 

três reais e quarenta e quatro centavos). Valor esse que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (rescisão do 

contrato) e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação, e; 2. Condenar a 

reclamada a pagar aos Reclamantes 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 
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artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga _______________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003562-16.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIVINA APARECIDA COSTA 

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 

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 
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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$ 

275,64 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 17 de janeiro 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 

(janeiro 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: 1015613-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEINAT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015613-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA LEINAT DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG 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. Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pelas partes, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer 

espécie de perícia (grafotécnica). A parte Reclamante ajuizou a presente 

ação em desfavor da Reclamada, ao argumento de falha na prestação de 

serviço, vez que não teria realizado ou autorizado o empréstimo no valor 

de R$ 1.994,00 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais). Afirma a 

parte reclamante que assim que constatou o crédito em sua conta entrou 

em contato com a Ré para informar a não contratação, todavia foi 

realizado o desconto das parcelas em seu beneficio previdenciário. Deste 

modo, pugnou pela antecipação da tutela, para que a reclamada 

abstivesse de efetuar o desconto da parcela do contrato em questão, a 

declaração da inexistência do mesmo, a restituição em dobro da parcela 

descontada, bem como a indenização pelos danos morais. O reclamado 

contestou o pedido, alegando que não cometeu ato ilícito e que o 

empréstimo foi devidamente realizado, oportunidade em que o valor teria 

sido disponibilizado na conta da Autora. Pois muito bem. Analisando 

detidamente as provas que foram produzidas nos autos, observo que o 

reclamante apresentou o extrato da sua conta corrente, onde demonstra 

que foi creditado o valor de R$ 1.994,00 (um mil, novecentos e noventa e 

quatro reais) em 19/09/2019. Além disso, a Ré acostou aos Autos o 

contrato de adesão ao cartão de crédito, sendo que, em impugnação a 

parte Autora confirma a sua contratação, porém nega a realização do 

saque. No caso, muito embora a parte Autora alegue que não solicitou o 

empréstimo em seu cartão, constato que a Autora deixou de comprovar 

que não utilizou o valor creditado em sua conta, muito menos em sua inicial 

informou sobre a disponibilidade do valor para restituição à Ré. 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 de inexistência de contratação do empréstimo 

por parte do Reclamante. Uma vez entendendo pela contratação do 

empréstimo e utilização do valor creditado, entendo pela inexistência de 

ilicitude nos descontos na folha de pagamento do Reclamante, haja vista 

se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil. Com efeito, sendo legítimos os descontos em folha de pagamento, 

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 e materiais por 

parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada adesão 

ao empréstimo, e, via de consequência, licitude dos descontos diretamente 

na folha de pagamento. 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: 1003715-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACIR HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003715-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LACIR HENRIQUE DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 285 de 341



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: 1001561-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANY SILVA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001561-58.2020.8.11.0002. AUTOR: GEOVANY SILVA DE ASSIS REU: 

NORSA REFRIGERANTES 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 
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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$ 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$ 

125,58 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), R$ 

580,50 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), R$ 220,80 

(duzentos e vinte reais e oitenta centavos), e R$ 597,18 (quinhentos e 

noventa e sete reais e dezoito centavos), inscritos no cadastro de 

inadimplentes em 12 de novembro 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 (novembro 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: 1003788-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEILSON DA SILVA PEREIRA (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: 

1003788-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALEILSON DA SILVA PEREIRA 

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: 1003567-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO PINTO DE LIMA (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:

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: 

1003567-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NATALIO PINTO DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

se verifica pelo termo 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 
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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: 1017123-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALVES 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017123-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NILZA ALVES DA SILVA 

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: 1013219-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA GONCALVES DA SILVA ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013219-16.2019.8.11.0002. INTERESSADO: KELY CRISTINA 

GONCALVES DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS 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 330, I, do C.P.C.. A reclamante pretende ver as 

reclamadas condenadas ao pagamento de danos morais e materiais. 

Alega que adquiriu juntamente com três amigas um pacote de viagem junto 

a reclamada no valor total de R$ 10.009,92 (dez mil e nove reais e noventa 

e dois centavos), sendo que cada contratante pagou individualmente o 

valor de R$ 2.502,48 (dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito 

centavos) para os dias 17/01/2019 à 23/01/2019. Afirma que em virtude 

de um acidente de transito em 09/12/2018, ficou impossibilitada de realizar 

qualquer atividade pelo prazo de 60 dias. Diz que solicitou o cancelamento 

apenas da sua parte no pacote de viagem, tendo recebido a informação 

da Ré sobre o desconto das multas contratuais e que lhe seria restituído a 

importância de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), contudo, além de 

entender abusiva a cobrança da multa, a Ré teria restituído apenas o valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais). Realizada a audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. A reclamada, em contestação, afirmam, em 

suma, que a cobrança de multa contratual até o percentual de 20% é 

totalmente legitima, bem como da taxa de serviço de 15%. Assim, afirma 

que a autora tinha conhecimento acerca dos valores a serem 

descontados, razão pela qual a demanda é improcedente. Pois bem. O 

presente caso comporta a inversão do ônus probatório por se tratar de 

relação de consumo, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, alegando o consumidor que não foi restituído dos 

valores cobrados indevidamente, cabe á parte ré comprovar cabalmente 

que houve a restituição integral. Bem como, que, pelo próprio Código de 

Processo Civil, inciso II do artigo 333, o qual aduz que cabe ao réu 

comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do 

autor. Contudo, a referida inversão do ônus probatório não exime a parte 

autora de comprovar os fatos de que tenha acesso constitutivos do seu 

direito. Pretende o autor a restituição integral do valor pago pelo pacote 

turístico contratado com a empresa ré. Aduziu que requereu o 

cancelamento, porém apenas teria sido restituído o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), requerendo o afastamento das multas contratuais pelo 

cancelamento, haja vista que o cancelamento ocorreu por caso fortuito. 

Desse modo, entendo que os pedidos da Autora são improcedentes, tendo 

em vista que a mesma visa o afastamento de todas as multas prevista em 

contrato com a restituição integral do valor pago, sem qualquer pedido 

alternativo de redução da multa arbitrada. Isso porque, muito embora a 

Autora tenha comprovado que sofreu um acidente automobilístico dias 

antes da viagem contratada, tal fato não pode ser enquadrado como se 

caso fortuito fosse na tentativa de eximir-se da responsabilidade no 

pagamento da multa contratual. Destaco que a multa contratual é 

plenamente válida no nosso ordenamento jurídico, justamente para 

resguardar as partes em caso de desistência, desde que não seja 

abusiva. Todavia, no presente caso, deixo de analisar abusividade ou não 

do percentual aplicado a autora, por ausência de pedido nesse sentido. 

Quanto ao dano moral pleiteado pela reclamante, verifico que o 

cancelamento do pacote se deu por livre vontade da mesma e, deste 

modo, não enseja a indenização. 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, 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 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: 1018080-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECLEY GODOY MATOS (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:
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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: 

1018080-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDECLEY GODOY MATOS 

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 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: 1020558-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILTON GUIMARAES FILHO (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: 

1020558-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSENILTON GUIMARAES 

FILHO 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. 
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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$ 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$ 

196,77 (cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), inscrito 

no cadastro de inadimplentes em 29 de agosto 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 (agosto 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
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Processo Número: 1017915-95.2019.8.11.0002
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GIOVANNA LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (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: 

1017915-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GIOVANNA LEITE DE 

MORAES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de falha na prestação de serviço. Afirma 

que possui cartão de crédito junto a Ré, bem como que efetuou o 

pagamento da fatura vencida em 25/03/2019 apenas no dia 15/04/2019, 

todavia na fatura do mês seguinte não houve a compensação do valor 

pago, razão pela qual realizou o pagamento apenas do era devido, no 

entanto, no mês seguinte a Ré, indevidamente, realizou o parcelamento 

automático do débito. Desse modo, requer a condenação da Ré na 

devolução do valor pago pela maquina, em dobro, e indenização por danos 

morais. Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta tempestivamente, alegando, em suma, a parte Autora realiza o 

pagamento das faturas do cartão de crédito sempre em atraso, sendo 

que, a Autoria teria realizou o pagamento parcial da fatura vencida em 

25/04/2019, autorizando o parcelamento automático do débito A parte 

Reclamante apresentou impugnação à Contestação. Pois bem. Analisando 

o conjunto probatório dos autos, observo que a parte autora de fato 

realiza o pagamento das faturas com um certo atraso, todavia, resta 

comprovado o pagamento da fatura com vencimento em 25/03/2019 no 

valor de R$ 446,33 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três 

centavos) no dia 15/04/2019. Ainda, analisando as faturas apresentadas 

pela Ré, é possível observar que não houve a compensação desse valor 

pago pela Autora, mesmo que em atraso. Ademais, cabe destacar que a 

empresa Ré além de não trazer qualquer informação sobre o pagamento 

no valor de R$ 446,33 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e três 

centavos) realizado pela Autora no dia 15/04/2019, também não impugna o 

seu pagamento. Desse modo, tendo a parte Autora comprovado que 

realizou o pagamento da fatura vencida em 25/03/2019 na data de 
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15/04/2019, bem como os encargos financeiros decorrentes da mora na 

fatura vencida em 25/04/2019 na data de 10/05/2019 no valor de R$ 

137,84, entendo que, embora haja previsão legal, no presente caso não há 

que se falar em parcelamento automático, pois muito embora o autor tenha 

realizado o pagamento em atraso, não ultrapassou os 30 dias do crédito 

rotativo. Desse modo, assiste razão a parte Autora quanto ao pedido de 

cancelamento do parcelamento automático realizado em seu cartão 

crédito. No entanto, quanto ao pedido de repetição do indébito, entendo 

que o mesmo é improcedente, haja vista não estar comprova nos autos 

que a parte autora tenha realizado o pagamento das parcelas cobradas 

pela Ré. 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. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para: 1. 

Declarar a inexistência das 11 (onze) parcelas da fatura rotativa no valor 

de R$ 93,68 (noventa e três reais e sessenta e oito centavos), e; 2. 

Condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018254-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO POTH (REQUERENTE)

ELIZABETH MACEDO POTH - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING 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: 

1018254-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZABETH MACEDO POTH, 

ELIZABETH MACEDO POTH - ME REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING 

S.A. Visto. Deixo de apresentar o relatório com amparo 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. 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 em desfavor da Reclamada, ao argumento de 

cobrança abusiva de juros pela utilização de cheque especial. Desse 

modo, pugna pela declaração da inexistência do valor cobrado e o 

recalculo do débito com base no juros legais. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa Ré apresentou defesa 

tempestivamente, alegando, em suma, a ausência de abusividade na taxa 

de juros aplicado pela utilização do cheque especial, bem como que as 

instituições financeiras não se limitam aos juros remuneratórios 

estabelecidos no Decreto 22.626/1933, conforme sumula 596 do STF. Pois 

bem. A parte Autora insurge-se contra os juros cobrados pela Ré na 

utilização do cheque especial. Compulsando os autos observo que a 

empresa Ré acostou aos autos a relação da taxa de juros cobrado da 

parte Autora no período de utilização do cheque especial, no qual é 

possível observar que os juros cobrados variam entre 13,79% a 13,94% 

ao mês, bem como os extratos demonstrando o valor dos juros cobrado 

(LIS/JUROS). Ademais conforme entendimento jurisprudencial é possível a 

limitação dos juros remuneratórios contratados quando excederem a taxa 

média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo 

período e modalidade de contrato, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS 

MONITÓRIOS. PRETENSÃO REVISIONAL. CHEQUE ESPECIAL. CARTÃO DE 

CRÉDITO. INADIM-PLEMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA. 

APLICAÇÃO DO CDC. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

na hipótese, pois, em se tratando de contrato firmado com cooperativa de 

crédito, não há falar em relação de consumo, mas em ato cooperativo, por 

expressa disposição legal – art. 79 da Lei nº 5764/71. NULIDADE PARCIAL 

DA SENTENÇA. Sentença que se mostra extra petita quanto à comissão 

de permanência, capitalização dos juros, tarifas de abertura de crédito, 

IOC e IOF, uma vez que não houve insurgência a respeito pela parte 

demandada, sendo vedado ao julgador a revisão do contrato, de ofício. 

Reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. Não há limitação da taxa de juros remuneratórios, 

desde que estes não ultrapassem demasiadamente a taxa média mensal 

divulgada pelo BACEN para a operação, conforme orientação pacifica das 

Cortes Superior e Extraordinária. Caso concreto em que as taxas 

contratadas para o cheque especial e cartão de crédito não comportam 

limitação, pois, inferiores às taxas médias divulgadas pelo BACEN. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Ausente a abusividade, não há falar 

em descaracterização da mora, incidindo os respectivos encargos desde 

o vencimento da obrigação, inclusive os juros moratórios. Sentença 

reformada para reconhecer, de ofício, a nulidade parcial e, no mais, julgar 

procedente a ação monitória. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA 

RECONHECIDA, DE OFÍCIO. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, 

Nº 70083667147, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 05-03-2020). Destaquei. No 

caso em apreço, devem ser mantidas as taxas aplicadas ao Autor 

porquanto não ultrapassam as taxas médias de mercado, haja vista que 

informações do Banco Central apontam que a taxa média no ano de 2019 

foi de 310,9%[1] ao ano para pessoa jurídica. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 
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anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

homologação. Homologado, intimem-se as partes. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos 

S a n t o s  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ]  S i t e : 

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/docs_estatisticasmonetarias

c r e d i t o / N o t a % 2 0 p a r a % 2 0 a % 2 0 i m p r e n s a % 2 0 -

%20Estat%C3%ADsticas%20Monet%C3%A1rias%20e%20de%20Cr%C3

%A9dito.pdf – Consultado em 20/03/2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003236-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE RODRIGUES PEDROSO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003236-56.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIETE RODRIGUES PEDROSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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, uma 

vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo 

legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem 

de lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda que a Reclamante 

tenta enriquecer-se de maneira espúria. Pois bem. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência dos débitos, juntando aos autos 

diversos documentos que levam a tal conclusão. A Reclamada juntou aos 

autos o termo de confissão de divida (id n. 30248330), além do histórico 

de contas, estando o documento devidamente assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Assim, entendo que resta 

comprovado nos autos a existência da relação jurídica, por meio do 

instrumento de confissão de divida, que é referente a mesma UC 

constante no histórico de contas apresenta pela Reclamada, bem como 

entendo estar comprovada a legitimidade do débito negativado, pois 

tratar-se do exato valor das faturas vencidas constantes no histórico de 

contas, logo, entendo pela licitude 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. Com efeito, sendo 

legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em questão, não há se 

falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte do Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão. Julgo 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

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: 1002853-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO MIRANDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LIMA OAB - RS60989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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: 

1002853-78.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDNALDO MIRANDA PEREIRA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte Reclamante 
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ajuizou a presente Ação Indenizatória por Danos Morais em desfavor da 

Cia. Reclamada, em razão de atraso de duas horas no voo contratado. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em 

contestação a Ré afirma que o atraso foi ínfimo e em virtude das 

condições climáticas no momento do voo. Pois bem. Incontroverso o 

atraso do voo do autor. A Demandada acostou aos autos o relatório 

METAR demonstrando que o atraso do voo ocorreu por força maior 

(condições climáticas), excluindo, desse modo a sua responsabilidade. 

Ademais, além da condição climática ser uma excludente de 

responsabilidade da Reclamada, cabe destacar que o tempo de atraso do 

voo não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de ensejar 

reparação por dano moral. Isso porque, não obstante o dissabor 

enfrentado pelo autor em razão do referido atraso, tal não extrapolou o 

limite razoável previsto pela ANAC, em sua Resolução nº 400/2016, isto é, 

período inferior a quatro horas. No caso dos Autos, o Autor comprovou 

que o voo de Cuiabá à São Paulo possuía saída prevista para às 17horas 

e chegada às 20horas, todavia, conforme afirmou na exordial o voo saiu 

às 18h50min e chegou ao seu destino às 21h40min, ou seja, o atraso foi 

inferior a duas horas. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que 

não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável em atraso de voo 

inferior a quatro horas. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS, DENTRO DO 

TOLERÁVEL. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008151847, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir 

Gubert, Julgado em: 29-11-2019) Assim, não se verifica nos autos 

qualquer violação aos direitos de personalidade do autor, seja em razão 

da excludente de responsabilidade da Reclamada (força maior) ou pelo 

atraso inferior a quatro horas, pois o atraso no voo só gera o direito à 

indenização por danos morais em casos excepcionais, quando 

evidenciada violação a atributo da personalidade – o que não se verifica 

na hipótese. Diante disto, dispensáveis outras considerações, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

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: 1016056-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016056-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, entendo que a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, razão pela qual 

julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 335, I do CPC. Indefiro 

as preliminares arguidas pela Reclamada 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 presenta 

ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o “Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP”, documento pessoal apresentado no ato da 

contratação, telas sistêmicas e relatório de chamadas. Cumpre consignar 

que houve apresentação de impugnação à Contestação. Pois bem, nos 

casos dos autos observo que o vinculo jurídico entre as partes é fato 

incontroverso, haja vista a parte Autora negar apenas a existência de 

débito junto a Ré e não a contratação. Além disso, a empresa Ré acostou 

o contrato devidamente assinado. Quanto ao débito, muito embora a 

empresa Ré não tenha apresentado as faturas, a mesma acostou aos 

autos telas sistêmicas que demonstram a existência de débito em nome da 

parte Autora. Ademais, cumpre a parte Autora trazer aos autos o 

comprovante de pagamento da fatura vencida em março de 2015, a fim de 

comprovar as suas alegações de inexistência de débito, ônus do qual não 

se desincumbiu. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por 

parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legitimo o débito não há se falar 

em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

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 
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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: 1003973-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SARTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003973-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUCIA SARTORIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 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: 1017989-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE COSTA DO NASCIMENTO (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: 

1017989-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILENE COSTA DO 

NASCIMENTO 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 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 
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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: 1014494-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA NESTOR FERREIRA NETA (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: 

1014494-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALZIRA NESTOR FERREIRA 

NETA 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 

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$ 

233,74 (duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 01 de janeiro 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 
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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 

(janeiro 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: 1000982-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANGELA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1000982-13.2020.8.11.0002 Requerente: ROSA ANGELA DE ALMEIDA. 

Requerida: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. A priori, 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 para a causa de 

maior complexidade, é incompetente este Juízo para a apreciação da 

mesma, como bem preleciona o artigo 3º, I da lei nº 9.099/95, fato pelo 

qual, passo ao julgamento. Logo, o presente feito deverá ser extinto por 

imperativo legal da norma supracitada que deixa claro que a competência 

dos Juizados Especiais é apenas para ações de menor complexidade, não 

sendo adequado aos presentes autos, visto que há dúvidas em relação à 

assinatura da Reclamante, sendo solicitado pela mesma a sua extinção 

com o fim de análise pericial da assinatura do contrato. Ante o exposto, 

forte art. 51, II da Lei nº 9.099/95 julgo EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, IV da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Por 

fim, 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. Paulo 

Eurico Marques Luz 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 pedido de perícia grafotécnica junto ao processo 

sumaríssimo, e a complexidade da causa é fato ensejador da 

incompetência dos Juizados Especiais, na forma da Lei. III. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de 

março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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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: 

1013897-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODRIGO MORAES DA 

COSTA 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 
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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$ 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, no valor de R$ 

160,77 (cento e sessenta reais e setenta e sete centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 14 de julho de 2017; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 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 (julho de 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 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: 

1004439-53.2020.8.11.0002. AUTOR: JAISON DA SILVA MARTINS 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 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, vez 

que não utilizou os serviços da Ré. 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, faturas e relatório de 
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chamadas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, 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 

(21/10/2019). 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016044-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ORIGUELES FELIX DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela Ré, haja vista que consta no extrato da 

negativação carreado aos autos que a mesma é a responsável pela 

inscrição do nome do Autor, sendo, portanto parte legitima a figurar no 

polo passivo. Indefiro também as demais preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 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, uma 

vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo 

legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem 

de lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda que a Reclamante 

tenta enriquecer-se de maneira espúria. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, circunstâncias 

e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à 

parte Reclamante. A Reclamada juntou aos autos o contrato de adesão ao 

cartão de crédito e documento pessoal apresentado no ato da contratação 

(id n. 27579767), estando o documento devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a 
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assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. Assim, 

entendo que resta comprovado nos autos a existência da relação jurídica, 

por meio do contratado apresentado, sendo que, muito embora a parte 

Autora alegue que não houve comprovação da existência do débito, 

entendo que, estando demonstrado o vinculo, cumpre ao Autor trazer aos 

autos o comprovante de pagamento da fatura que ensejou na inscrição do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, entendo pela licitude 

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. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual 

quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade dos débitos em questão. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

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: 1003814-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003814-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MAGNEI RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a declaração de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, 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. Ademais, muito embora 

a Ré afirme o uso regular da linha, inclusive com solicitações de reparos, 

não acostou as gravações telefônicas de solicitação desses serviços. 

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 o vinculo 

e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 

de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora tanto no ID n. 28907967 NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante apresentado pela Demandante sequer demonstra qual a data 

exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença), ou seja, o extrato 

apresentado na exordial demonstra apenas a data de vencimento do 

débito. Além disso, cabe ressaltar que a empresa Ré colacionou em sua 

defesa um extrato informando a existência de protesto em nome do Autor. 

Assim, destaco que o Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL) e sequer 

impugnou o alegado pela Ré, motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder 

Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado, pois não é possível identificar a data de inclusão da restrição 

aqui discutida. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição 

do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 
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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: 1003844-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ROSA DE CAMPOS (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003844-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINEIA ROSA DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência 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 

(28/10/2018). 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 300 de 341



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004549-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIR APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004549-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELEDIR APARECIDA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte 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 ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros de 

restrição ao crédito. A parte reclamante alega que não reconhece os 

débitos que deram lastro ao registro das restrições comerciais, vez que 

desconhece tais contratos, pois não se utilizou dos serviços da empresa 

Ré. A parte reclamada na sua contestação (ID n. 30491216) afirma que o 

débito existe, decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros de 

consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, como se vê dos documentos anexados 

com a contestação, comprovando a contratação do cartão de crédito 

Compcard e o débito (termo de adesão ao cartão, documento pessoal 

apresentado no ato da contratação e faturas). Ainda, cabe ressaltar que o 

contrato apresentado pela reclamada esta devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o 

documento pessoal juntado pela própria Reclamante. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. 

Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando verdadeira má fé da parte reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de comparecer no feito e 

simplesmente requerer a desistência do mesmo (ID n. 30552613). Ora, 

comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé por parte da 

reclamante não há o que se falar em desistência do feito, devendo esta 

responder pelo ilícito processual. Sobre a matéria, o FONAJE editou o 

Enunciado 90: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os 

débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores 

inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA MOULAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1001365-88.2020.8.11.0002 Reclamante: MARCIA CRISTINA DA SILVA 

MOULAZ. Reclamada: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A audiência de conciliação designada no presente 

feito restou prejudicada ante que a parte Requerente não compareceu ao 

ato, conforme termo de audiência (id. 29430552). Em que pese os pedidos 

formulados por seus patronos, o presente feito deverá ser extinto por 

imperativo legal do art.51, I da Lei nº 9.099/95 que deixa claro a extinção 

dos autos mediante o não comparecimento da parte Reclamante em 

qualquer tipo de audiência. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente demanda desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de 

Tentativa de conciliação (ID 29430552), e assim sendo, o artigo 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório, e portanto, 

dentro dos termos da lei, não tendo comparecido a audiência de 

conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Por fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz 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, 23 de março de 2020. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001386-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

LINDINALVA ROSA DE OLIVEIRA OAB - 315.791.672-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 nº. 

1001386-64.2020.8.11.0002 Reclamante: LINDINALVA ROSA DE 

OLIVEIRA. Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, 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 para a causa de maior complexidade, é 

incompetente este Juízo para a apreciação da mesma, como bem 

preleciona o artigo 3º, I da lei nº 9.099/95, fato pelo qual, passo ao 

julgamento. Logo, o presente feito deverá ser extinto por imperativo legal 

da norma supracitada que deixa claro que a competência dos Juizados 

Especiais é apenas para ações de menor complexidade, não sendo 

adequado aos presentes autos, visto que não há documento proferido por 

órgão especializado sobre os equipamentos de aferição da energia nos 

autos, logo, impossível decidir sobre o tema sem a constatação do mesmo, 

sendo necessária a perícia. Ora, o objeto da demanda é o aparelho o qual 

é responsável em computar o tanto de energia gasto no mês. Assim, a 

Autora alega o defeito neste e a empresa alega a necessidade de perícia 

no mesmo. Logo, reafirmo, entendo que o objeto dos autos é complexo, 

não sendo de competência deste Juízo sua avaliação. Ante o exposto, 

forte art. 51, II da Lei nº 9.099/95 julgo EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, IV da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Por 

fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº. 1001386-64.2020.8.11.0002 

Reclamante: LINDINALVA ROSA DE OLIVEIRA. Reclamada: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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 pedido de perícia grafotécnica junto ao 

processo sumaríssimo, e a complexidade da causa é fato ensejador da 

incompetência dos Juizados Especiais, na forma da Lei. III. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de 

março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020132-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020132-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANO BERNARDO DA 

SILVA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. O Autor ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da 

Ré, tendo em vista que a mesma comercializou produto improprio para 

consumo. Melhor dizendo, afirma o Autor que no dia 12/11/2019 teria 

adquirido junto a Ré dois doces de leite “melhor bocado” no valor de R$ 

1,49 (um real e quarenta e nove centavos) cada, sendo que filho de 10 

(dez) meses teria ingerido um pedaço do doce, sendo que quando sua 

esposa virou o produto foi identificado a presença de uma barata morta. 

Desse modo, pugna pela condenação da Ré em danos morais no valor de 

R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos) e danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. A empresa Ré alega ausência de ato ilícito, tendo em 

vista ter prestado todo auxilio ao Autor no dia compra, como substituição 

do produto e assistência médica, todavia, afirma que o Autor teria se 

recusado, com o objetivo de recebimento de indenização. O Autor 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem, compulsando os autos 

observo ser incontroversa a existência do corpo estranho no doce 

adquirido na empresa Ré pela parte Autora e que a irresignação cinge-se 

quanto ao dever ou não de reparar a parte Autora pelo fato ocorrido. 

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a compra de 

produto alimentício que contenha corpo estranho no interior da embalagem, 

ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, expõe a saúde do 

consumidor a risco e, como consequência, dá direito à compensação por 

dano moral, em virtude da ofensa ao direito fundamental à alimentação 

adequada, resultante do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE CERVEJA COM 

CORPO ESTRANHO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A 

RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO 

PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO 

ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação ajuizada em 19/07/2013. 

Recurso especial interposto em 28/05/2018 e concluso ao Gabinete em 

08/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, para 

ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em 

alimento industrialização, é necessária sua ingestão ou se o simples fato 

de sua comercialização com corpo estranho ao produto vendido é 

suficiente para a configuração do dano moral. 3. A aquisição de produto 

de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o 

consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda 

que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por 

dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, 

corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que 

se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o 

consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara 

infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do 

CDC. 5. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto 

contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à 

saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente 

dita. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1801593 / RS RECURSO 

ESPECIAL 2019/0061633-0 - T3 - TERCEIRA TURMA – Relator Ministra 

NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13/08/2019 - DJe 15/08/2019). Destaquei. 

Neste sentido, estando comprovado por meio do cupom fiscal a compra do 

produto junto a Ré no valor total de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito 

centavos), bem como a existência da barata no produto por meio de fotos 

anexadas na inicial e confirmado pela Ré na defesa, conforme o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser devida a 

restituição do valor pago e o pagamento dos danos morais. No que 

concerne a fixação do valor dos danos morais, 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. Considerando todas as 

características e elementos apontados, estabeleço a quantificação do 

dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Autor, acrescidos de 
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correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para: 1. 

Condenar a Reclamada a restituir aos Reclamantes o valor de R$ 2,98 

(dois reais e noventa e oito centavos). Valor esse que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (12/11/2019) 

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$ 1.000,00 (um 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 Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga _______________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE PAULA DE ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1001450-74.2020.8.11.0002 Reclamante: SUZANE PAULA DE ALMEIDA 

ASSUNCAO. Reclamada: BANCO BRADESCO S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 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 da lei nº 13.105/2015. 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 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, sendo que trouxe aos autos 

documento que demonstra a inscrição dita indevida. A empresa, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela 

parte Reclamante. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de sua responsabilidade 

civil em relação à Reclmante. A Reclamante 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, visto que 

alegam a existência de um negócio jurídico. Ora, é dever da mesma a 

apresentação de ao menos do contrato celebrado para a comprovação do 

fato. Logo, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. A inserção do nome da Autora nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito em modo avesso ao direito torna-se fato 

incontroverso, ante ao extrato eletrônico carreado, e assim, acredita-se 

que razão assiste à Reclamante, que pugna pela retirada do seu destes 

órgãos, objeto da presente demanda. Bem, a Reclamante requer a 

indenização pelos prejuízos causados no montante estimado do valor 

máximo do teto dos Juizados Especiais, sendo de 40 (quarenta) salários 

mínimos. Essa afirmação não merece prosperar, pelo fato de acarretar 

enriquecimento sem causa. Logo, para que haja a equidade, sendo uma 

causa com pedido de danos marais, a indenização será arbitrada com 

base no valor da causa apresentada pela Reclamada, e desta forma, fixo 

o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), como já mesurado por diversos 

tribunais: Destaca-se ainda que que se a parte Reclamante não fosse 

cuidadosa o bastante para que, com diligencia, apresentasse toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria indeferido todo o seu pleito, causando um locupletamento ilícito. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito, e condenar a Requerida a pagar ao 

Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice 

INPC contada a partir da data desta sentença. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz 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 
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manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 23 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BLUM DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo nº. 

1001557-21.2020.8.11.0002 Requerente: RAQUEL BLUM DE JESUS 

Requerido: BANCO BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

A priori, 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 da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Requerente 

ajuizou a presenta ação em desfavor do banco, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015. Pois bem, no caso em 

comento, a Ré pugna pela existência do débito, juntando aos autos a 

“Proposta de Adesão”, e a “Proposta de Adesão Total”, em conjunto com 

os comprovante de faturas, estando ambos os contratos assinados (ID. 

29593408) com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Autora 

(Procuração e documento pessoal) e termo de audiência. Que se diga que 

tal conclusão 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 da lei nº 13.105/2015), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito. 

Ressalte-se que a Reclamada, para corroborar o seu direito, ainda 

acostou aos as faturas do débito em questão, demonstrando a existência 

das compras efetuadas pela Reclamante, que não logrou êxito em 

comprovar a irregularidade das faturas. Diante do cenário narrado, sendo 

legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais. Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 

13.105/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do 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 

Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Paulo Eurico Marques Luz 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, 23 de 

março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020691-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY KAROLINE NUNIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020691-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMILY KAROLINE NUNIS DE 

ARAUJO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação, afirmando em síntese, que os débitos objeto da 

demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, razão porque a 

negativação revela apenas o exercício regular do direito. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. 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 “extrato de pedido e comprovante de 

recebimento de mercadoria- que acompanha e Nota Fiscal,”, estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante (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. 

Neste contexto e em análise acurada aos elementos, circunstâncias e 

provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, bem 

como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela licitude na 

inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto 

o débito em questão, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do 

débito em questão. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento 

dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da contestação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 
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como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ANTUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (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 nº. 

1000963-07.2020.8.11.0002 Reclamante: EDVALDO ANTUNES DA 

COSTA. Reclamada: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO 

PAULO. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando 

os autos verifico que o valor da causa está equivocado, visto que o se 

trata de rescisão de contrato o objeto da presente demanda cominado com 

pedido de danos morais. Sendo o montante daquele acordado superior a 

competência deste Juízo, estimado em R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) (id. 29440053). Em que pese os pedidos formulados 

pelos patronos do Autor, o presente feito deverá ser extinto por imperativo 

legal do art.3º, I da Lei nº 9.099/95 que deixa claro a extinção de autos os 

quais excedam a 40 (quarenta) salários mínimos. Outrossim, é facultado 

ao juiz a correção do valor da causa de ofício quando verificado que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão de acordo com o 

art.292, §3º da lei nº 13.105/2015. Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 3º, I da Lei nº 

9.099/95 e art. 337, inciso II c/c. artigo 485, inciso I da lei nº 13.105/2015. 

Por fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº. 1000963-07.2020.8.11.0002 

Reclamante: EDVALDO ANTUNES DA COSTA. Reclamada: COOPERATIVA 

MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO. 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. Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 23 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020534-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RODRIGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020534-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACKSON RODRIGO SILVA 

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 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 
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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: 1020485-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BENEDITO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020485-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIO BENEDITO MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 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 

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 
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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: 1001535-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TEIXEIRA DE MORAIS (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001535-60.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO TEIXEIRA DE MORAIS 

REQUERIDO: OI 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 
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pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

Processo nº. 1001091-27.2020.8.11.0002 Reclamante: LARISSA 

MARTINS. Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. A priori, 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 da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, deve a Reclamada 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, sendo 

assim deferido. Pois bem, no caso em comento, a Reclamada afirma da 

contratação por parte da Reclamante do cartão de crédito 

5067268903913103, que fora contratado em 26/10/2013, anexando 

diversos comprovantes de compras e faturas, mas sem qualquer 

comprovação contratual por meio de assinaturas e documentos. A 

inserção do nome da Autora nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito em modo avesso ao direito torna-se fato incontroverso, ante ao 

extrato eletrônico carreado, e assim, acredita-se que razão assiste à 

Reclamante, que pugna pela retirada do seu destes órgãos, objeto da 

presente demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da 

lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, para determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome 

da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, e condenar a 

Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescido de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado 

(a) para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Processo nº. 1001091-27.2020.8.11.0002 Reclamante: LARISSA 

MARTINS. Reclamada: BANCO BRADESCO S.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 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, 23 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020243-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DUARTE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/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: 

1020243-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANA DUARTE AZEVEDO 

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 
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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, razão pela 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. Trata-se de ação 

consumerista pleiteando indenização por danos morais, sob a alegação de 

falha na prestação de serviço de internet prestado pela empresa 

requerida. A empresa reclamada, por seu turno, apresentou sua 

contestação no prazo legal alegando, em síntese, a inexistência de 

provas, bem como a inexistência de responsabilidade civil, pleiteando ao 

final a total improcedência dos pedidos formulados em sede inicial. Em sua 

impugnação a parte autora reiterou todos os pedidos formulados em sua 

petição inicial. 2. DO MÉRITO. De plano, entendo que os pedidos 

formulados em sede inicial não podem prosperar. Com efeito, compulsando 

os autos não é possível encontrar qualquer prova de que efetivamente 

houve a referida falha na prestação de serviços de internet (sinal de má 

qualidade e suspensão indevida pelo prazo informado). A propósito, a 

própria petição inicial menciona a realização de uma visita técnica 

realizada por profissional particular, entretanto não apresentou nos autos 

qualquer documento (parecer, laudo técnico) apto a demonstrar referida 

falha. Nesses termos, não havendo prova da existência de falha na 

prestação do serviço, entendo não terem sido comprovadas as razões em 

que se funda o direito invocado em juízo, a teor do que dispõe o Código de 

Processo Civil. A propósito, vejamos a redação do art.373 do referido 

diploma legal: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; Nesse mesmo diapasão, vejamos o 

entendimento da colenda Turma Recursal Única: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos 

fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do 

artigo 373 , I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever 

de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de 

fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos 

mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se 

imperativa. Sentença reformada. Recurso provido.  (N.U 

8014121-68.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). 

Com base no disposto em lei e, na esteira do entendimento firmado em 

sede jurisprudencial, a improcedência é medida que se impõe diante dos 

pedidos formulados em sede inicial. 3 – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante na petição inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 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: 1000497-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONI CORREA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000497-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TONI CORREA SOARES 

REQUERIDO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação 

Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, ao argumento 

de defeituosa prestação de serviço, tendo em vista que teria realizado 

uma consulta médica no dia 09/10/2019 na Clinica Pax, no entanto, o seu 

retorno no dia 23/10/2019 teria sido cancelado e seu dinheiro restituído. 

Desse modo, alega que se sentiu humilhado com o cancelamento da 

consulta, razão pela qual pretende ver a Ré condenada por danos morais. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou a prescrição de 

óculos, o contrato de assistência funeral, boleto e boletim de ocorrências. 

A parte Reclamante apresentou contestação tempestivamente, alegando 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em 

vista ser prestadora de assistência funerária e não de serviços médicos. 

No mérito, a ausência do nexo causal e a ausência dos danos morais. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte 

reclamante NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, entendo que merece acolhimento a 

alegação de ilegitimidade passiva da empresa Reclamada. Isso porque, 

conforme consta na inicial, o Autor alega que se sentiu humilhado em 

virtude do cancelamento de sua consulta médica, todavia, o contrato por 

ele apresentado é referente a contratação de assistência funeral. Assim, 

não sendo a parte Reclamada a empresa responsável pela prestação de 

serviços médicos, a mesma não está obrigada a arcar com indenização, 

por suposto ato ilícito, causado à vítima (reclamante), deste modo, forçoso 

reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação 

processual. Isto posto, com fulcro no artigo 485, VI, do C.P.C, reconheço a 

ilegitimidade passiva da Reclamada e declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito. 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, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ALVES FERREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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: 

1004135-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINEIA ALVES FERREIRA 

MACIEL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 
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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: 1012126-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOISES CATARINA DO ESPIRITO SANTO (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: 

1012126-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SOISES CATARINA DO 

ESPIRITO SANTO 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. 28372752 - 

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. 27362312 - 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: 1013050-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARQUES DA SILVA GONCALVES (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: 

1013050-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO MARQUES DA SILVA 

GONCALVES 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. 27863712 - 

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. 27362853 - 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012998-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (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: 

1012998-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO ANTONIO DA 

SILVA 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. 28365950 - 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. 

27361708 - 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: 1011827-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANIZIO DA SILVA (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: 

1011827-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMUEL ANIZIO DA SILVA 

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. 27829345 - 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. 

27400650 - 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: 1000801-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ADELINO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000801-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO ADELINO 

FIGUEIREDO 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. 30067927 - 

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. 29667860 - 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: 1012303-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON ANTONIO DE AMORIM (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: 

1012303-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDENILSON ANTONIO DE 

AMORIM 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, 
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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. 27803035 - 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. 

27363333 - 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: 1006263-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER LOURENCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006263-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ESTER LOURENCO ALVES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ante o cumprimento 

da obrigação realizado no id. N. 30349449 - Petição, sem qualquer 

ressalva, julgo prejudicado os embargos de declaração interpostos no id. 

N. 25406630 - Embargos de Declaração. Assim, considerando que a 

Exequente se manifestou no id. 30599192 - 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007248-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA OLIVEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ante o acordo 

realizado entre as partes conforme se verifica no id. 29140997 - Petição , 

julgo prejudicados os embargos de declaração id. N. 25393494 - Embargos 

de Declaração . Resta a homologação do acordo: Ex positis, homologo por 

sentença a transação efetuada entre as partes – 29140998 - 

Manifestação (Acordo (19)) -, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. O acordo estabelece o pagamento direto em conta corrente, 

sendo comprovado no ID. N. 30366639 - Petição . Assim, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito. Ao arquivo, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008345-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KANANDA VIDAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008345-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KANANDA VIDAL DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 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. 27017181 - 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. 

25970997 - 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: 1001328-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LETHYCIA DUDECK (AUTOR)

JONATAN RAFAEL WILLIAM DE SOUZA (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 AÉREAS S.A (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

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 nº. 

1001328-61.2020.8.11.0002 Reclamantes: LAURA LETHYCIA DUDECK E 

JONATAN RAFAEL WILLIAM DE SOUZA. Reclamadas: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A E CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A. 

Visto 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 da lei nº 13.105/2015. 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 
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elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

pelas Reclamadas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito de acordo com as 

normas já supracitadas, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por LAURA LETHYCIA DUDECK e JONATAN 

RAFAEL WILLIAM DE SOUZA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A e 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A objetivando 

receber indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso 

de voo nacional, anexando farta prova documental da contratação de seu 

pacote turístico, que não foi negado pela 2ª Reclamada. Afirmam os 

Reclamantes dos problemas ocasionados quando da saída do Aeroporto 

Internacional Marechal Rondon para o Aeroporto Internacional de Brasília. 

Com atraso por parte do voo da 1ª Reclamada, foram os Reclamantes 

informados que o próximo voo seria para o Aeroporto Internacional de São 

Paulo (Guarulhos), e lá chegando, foram novamente informados que o seu 

voo havia sido novamente realocado para o Aeroporto Internacional Tom 

Jobim (Galeão). Que permaneceram a noite no Aeroporto Internacional de 

São Paulo (Guarulhos), sem qualquer apoio referente a alimentação e 

hospedagem (o que não foi contestado por provas robustas) por nenhuma 

das Reclamadas, e somente no dia 28/01 conseguiram desembarcar no 

Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares (Maceió). Ao final, requerem 

a condenação das Reclamadas em danos morais e materiais. A 1ª 

Reclamada, em sua defesa, aponta primeiramente ausência de pretensão 

resistida, o que não é a realidade, e portanto, incabível de acatamento por 

este Juízo. Alega ainda a causa do atraso tráfego aéreo causado pelo mal 

tempo, como excludente de ilicitude, e assim, improcedência dos danos 

materiais pelo mesmo fundamento. Assim, solicita o julgamento 

improcedente em sua totalidade, já que em sua tese de defesa, teria 

prestado toda a assistência necessária aos seus consumidores. Já a 2ª 

Reclamada, em sua defesa, alega a sua ilegitimidade passiva, morais, uma 

vez que agiu como mera intermediária, e não contribuiu com qualquer 

conduta antijurídica com o fim de responsabilidade civil. Que não haveria a 

comprovação de danos materiais e/ou morais, alegando a lide tratar-se de 

“indústria do dano moral” e também requerendo a improcedência da lide. 

Os Reclamantes impugnaram as contestações. Em primeiro lugar cumpre 

registrar que a relação havida entre passageiros, companhias aéreas e 

operadora de turismo está acobertada pelas normas previstas na Lei nº 

8.078/90 e Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), especialmente aquelas previstas no art. 14 que estabelece a 

responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a 

prestação de serviços. No caso em discussão não há dúvidas da 

responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a empresa aérea, 

pois de acordo como que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, 

todos que participam e lucram na compra e venda de passagens e de 

pacotes turísticos são responsáveis e solidários, à medida que se 

beneficiam do sistema. A este respeito segue jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMENTA: "CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

Responsabilidade do fornecedor. Culpa concorrente da vítima. Hotel. 

Piscina. Agência de viagens. - Responsabilidade do hotel, que não sinaliza 

convenientemente a profundidade da piscina, de acesso livre aos 

hóspedes. Art. 14 do CDC. - A culpa concorrente da vítima permite a 

redução da condenação imposta ao fornecedor. Art. 12, § 2º, III, do CDC. - 

A agência de viagens responde pelo dano pessoal que decorreu do mau 

serviço do hotel contratado por ela para a hospedagem durante o pacote 

de turismo. Recursos conhecidos e providos em parte" (Resp. 287849/SP, 

Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, 17/04/2001). Assim, sendo 

totalmente descabida a alegação das Reclamadas de exclusão de sua 

responsabilidade diante da responsabilidade de terceiro, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, como também descabido o pedido de 

suspensão do processo pela falta de pretensão resistida. Sem mais 

preliminares, passo a análise do mérito da demanda. É inconteste que pela 

alteração dos voos dos Reclamantes, estes viram-se obrigados a 

pernoitar no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), sem 

qualquer apoio referente a alimentação e hospedagem (o que não foi 

contestado por provas robustas) por nenhuma das Reclamadas, e 

somente no dia 28/01 conseguiram desembarcar no Aeroporto 

Internacional Zumbi dos Palmares (Maceió). Cumpre anotar que é pacífico 

o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente no pleito à indenização por danos morais por defeito na 

prestação do serviço contratado: Processo: AgRg no Ag 903969 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0109757-3 

Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA Data do Julgamento: 09/12/2008 Data da Publicação/Fonte: DJe 

03/02/2009 EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - ATRASO - DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – ANO MORAL - SÚMULA 7/STJ - APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA - VALOR INDENIZATÓRIO ? RAZOABILIDADE. I - Esta Superior 

Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há 

constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de 

Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo 

a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável. 

II - A conclusão do Tribunal de origem, acerca do dano moral sofrido pelos 

Agravados, em razão do atraso do vôo em mais de onze horas, não pode 

ser afastada nesta instância, por depender do reexame do quadro 

fáticoprobatório (Súmula 7/STJ). III - Tendo em vista a jurisprudência desta 

Corte a respeito do tema e as circunstâncias da causa, deve ser mantido 

o quantum indenizatório, diante de sua razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Agravo regimental improvido. Assim, uma vez que a lei 

consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se 

impõe. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam 

ser antecipados, não fica elidida a responsabilidade do transportador, já 

que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para 

que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias 

possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, 

ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha 

aérea, por necessidade de reparos na aeronave ou evento climático, o 

transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque o evento que obrigou aos reparos ou o fenômeno 

climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos 

riscos de sua atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve 

falha na prestação do serviço das Reclamadas, situação para a qual não 

concorreram os Reclamantes que, inegavelmente, passaram por 

transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser 

considerados meros dissabores do cotidiano, como registra a 

contestação. Falharam com a prestação de alimentação e hospedagem 

para passarem a noite! Art. 27, Resolução 400/2016 - ANAC. A 

assistência material consiste em satisfazer as necessidades do 

passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, 

conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo 

da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 

(uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: 

alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de 

refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: 

serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. ... 

Definida a responsabilidade das empresas, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelos Reclamantes. E, como se sabe, 

a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação 

compensatória e para o arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano, 

sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau 

da culpa e de seus efeitos. Assim, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) aos Reclamantes (valor 

individual), é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo 

moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa tem correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições dos ofendidos e da empresa autora da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). No que tange ao dano material, este merece melhor esclarecimento, 

senão vejamos. Alegam os Reclamantes que fazem jus a reparação pelos 
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desprendidos em razão da perda do passeio contratado para o dia 

28/11/2019, no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), o valor 

dos Reclamantes. Com efeito, da análise dos autos verifico que realmente 

o passeio foi perdido pela data de chegada no destino. Assim sendo, 

identifico nexo causal entre o ato das empresas rés aqui discutidas e o 

pedido de ressarcimento do passeio adquirido. Entendo, portanto, com 

base na documentação anexa aos autos, como devido a título de danos 

materiais o valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). Posto isso, 

comprovados o dano e o nexo de causalidade, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para CONDENAR as 

Reclamadas, de forma solidaria, ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) aos Reclamantes (valor 

individual), e sobre este valor incide correção monetária (INPC) a contar do 

arbitramento (SUM 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a contar do evento danoso (SUM 54 STJ). OPINO ainda pela condenação 

das reclamantes, de modo solidário, ao pagamento de R$ 225,00 

(duzentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais. Sobre esse 

valor incide correção monetária e juros de mora de 1% a.m, ambos a 

contar do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Processo nº. 

1001328-61.2020.8.11.0002 Reclamantes: LAURA LETHYCIA DUDECK E 

JONATAN RAFAEL WILLIAM DE SOUZA. Reclamadas: GOL LINHAS 

AÉREAS S.A E CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas 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, 

23 de março de 2020. 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 nº. 

1000950-08.2020.8.11.0002 Requerente: ALESSANDRO BEZERRA DOS 

SANTOS Requerida: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 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 da lei nº 

13.105/2015. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater, uma a uma, as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida pela Reclamada por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito de acordo com as normas já supracitadas, sendo assim, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Ação de Obrigação de 

Fazer cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, mais especificamente o órgão SCPC, em razão de 

determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição 

inicial, o Reclamante anexou o documento pelo qual a Reclamada efetivou 

a negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, e a Reclamada, 

por seu turno contesta tempestivamente, informando que os débitos 

ensejadores da negativação são decorrentes de contrato legitimamente 

firmado pelo Autor. 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 e pedido contraposto. A parte 

Autora apresentou de forma tempestiva a sua impugnação. 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 e/ou regularidade do débito o qual motivou a negativação, mas 

tão documentos os quais comprovam a apenas a existência da empresa, 

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 probatório fidedigno 

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 exordial. A 

inserção do nome do Autor nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante consulta feita por meio eletrônico em 

conjunto com diversas reclamações apresentadas pelo mesmo. Deste 

modo, razão assiste ao Reclamante, que pugna pela retirada do seu 

destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a empresa em 

questão incorreu na prática de um ato ilícito em face do Autor, tenho plena 

convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o 

comprovante de restrição apresentado pelo consumidor proporcionou a 

este Juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado 

dano moral. In casu, as provas apresentadas pelo Demandante 

comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito em conjunto com 

uma norma que corrobora o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano 

moral, este é in re ipsa, não sendo necessário a sua comprovação, 

apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pelo Reclamante de 

forma clara. Em consonância com o que já foi argumentado, a súmula de 

nº 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) clara ao afirmar que a 

anotação irregular em cadastro de proteção de crédito não caberia 

indenização por dano moral, se preexistente legítima inscrição, não sendo 

adequado aos presentes autos, pelo fato de o Requerente não possuir 

cadastro preexistente ao fato. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, para determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, com multa de R$ 200,00 (duzentos reais) diários a partir do 

trânsito em julgado da sentença homologatória, bem como condenar a 

Reclamada a pagar ao Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

homologação deste projeto de sentença. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF do 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 (a) 

Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. Após, intimem-se as 
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partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Processo nº. 1000950-08.2020.8.11.0002 Requerente : 

ALESSANDRO BEZERRA DOS SANTOS Requerida: VIVO S.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 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, 

23 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO BEZERRA DOS SANTOS OAB - 055.883.341-16 

(REPRESENTANTE)

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 nº. 

1000950-08.2020.8.11.0002 Requerente: ALESSANDRO BEZERRA DOS 

SANTOS Requerida: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 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 da lei nº 

13.105/2015. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater, uma a uma, as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida pela Reclamada por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito de acordo com as normas já supracitadas, sendo assim, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Ação de Obrigação de 

Fazer cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, mais especificamente o órgão SCPC, em razão de 

determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição 

inicial, o Reclamante anexou o documento pelo qual a Reclamada efetivou 

a negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, e a Reclamada, 

por seu turno contesta tempestivamente, informando que os débitos 

ensejadores da negativação são decorrentes de contrato legitimamente 

firmado pelo Autor. 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 e pedido contraposto. A parte 

Autora apresentou de forma tempestiva a sua impugnação. 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 e/ou regularidade do débito o qual motivou a negativação, mas 

tão documentos os quais comprovam a apenas a existência da empresa, 

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 probatório fidedigno 

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 exordial. A 

inserção do nome do Autor nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante consulta feita por meio eletrônico em 

conjunto com diversas reclamações apresentadas pelo mesmo. Deste 

modo, razão assiste ao Reclamante, que pugna pela retirada do seu 

destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a empresa em 

questão incorreu na prática de um ato ilícito em face do Autor, tenho plena 

convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o 

comprovante de restrição apresentado pelo consumidor proporcionou a 

este Juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado 

dano moral. In casu, as provas apresentadas pelo Demandante 

comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito em conjunto com 

uma norma que corrobora o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano 

moral, este é in re ipsa, não sendo necessário a sua comprovação, 

apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pelo Reclamante de 

forma clara. Em consonância com o que já foi argumentado, a súmula de 

nº 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) clara ao afirmar que a 

anotação irregular em cadastro de proteção de crédito não caberia 

indenização por dano moral, se preexistente legítima inscrição, não sendo 

adequado aos presentes autos, pelo fato de o Requerente não possuir 

cadastro preexistente ao fato. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada, para determinar o cancelamento da correlata 

inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao 

crédito, com multa de R$ 200,00 (duzentos reais) diários a partir do 

trânsito em julgado da sentença homologatória, bem como condenar a 

Reclamada a pagar ao Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

homologação deste projeto de sentença. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF do 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 (a) 

Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. Após, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Processo nº. 1000950-08.2020.8.11.0002 Requerente : 

ALESSANDRO BEZERRA DOS SANTOS Requerida: VIVO S.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 
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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 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, 

23 de março de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010942-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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: 

1010942-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLODOALDO APARECIDO 

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. 27149861 - 

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. 26411906 - 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

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003813-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO VINICIUS DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 12 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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005581-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas interposta por 

MARIA DE FÁTIMA SOUZA 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 
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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 

28/03/2017, às 14h20min, 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. Defiro a gratuidade processual em 

favor do autor, nos termos do art. 98 do CPC. 13. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003217-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR BARCELOS ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias (ressalvado prazo suspensos conforme portaria 

249/2020 TJMT), 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, 24 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004970-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS OAB - 815.244.121-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO 

APRESENTAR SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 

15(QUINZE) DIAS

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003701-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SHYRLIAN ALVES (AUTOR(A))

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (AUTOR(A))

SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME 

(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:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003701-70.2017.8.11.0002 AUTOR: SAO JORGE 

ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME, 

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES, FATIMA SHYRLIAN ALVES RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por SÃO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMNTAS 

ELÉTRICAS, em face de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz que firmou com a requerida a Cédula de 

Crédito Bancário – Capital de Giro n. 010136366, no valor de R$ 

375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), para pagamento de 

parcela no valor de R$ 10.605,95 (dez mil seiscentos e cinco reais e 

noventa e cinco centavos). 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 
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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 

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 14h20min, 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001985-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR FERREIRA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-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, 24 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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005581-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1005581-34.2016.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 9.112,64; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

SOUZA CORTEZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Pessoa a 

ser citada Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Inexistente, 646, Av. 

Filinto Muller, 646, Centro, CEP 78.110-300, Inexistente, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 Várzea Grande-MT, 7 de fevereiro de 2017. 

Senhor(a): REQUERIDO: 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, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) 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 CP. ,INTIMAÇÃO do requerido para comparecer à audiência de 

Conciliação, a ser realizada no dia 28/03/2017, às 14h20min. 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). 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 Gestor(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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008574-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALBUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008574-11.2020.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA DE JESUS ALBUES REU: 

BANCO BMG S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. In casu, o 

holerite anexado aos autos no ID 30305566 comprova que possui renda 

no valor de R$ 7.114,85 (sete mil e cento e quatorze reais e oitenta e cinco 

centavos), ou seja, suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não 

cabendo a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte. 6. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil) e extinção do feito. 

7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003904-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE SOARES VILAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003904-32.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CARLOS ANDRE SOARES VILAR 

Vistos. 1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação. 2. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito. 3. 

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007570-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA (EXECUTADO)

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007570-41.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALESSANDRO APARECIDO FONSECA EIRELI, 

ALESSANDRO APARECIDO FONSECA Vistos. 1. Acolho o petitório de ID. 

20356919 para citação dos executados, na forma pugnada, devendo ser 

realizada no endereço informado em petição supracitada. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001555-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001555-56.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOZANO RODRIGUES DE 

CARVALHO Vistos. 1. Considerando que entre a data do pedido e a 

hodierna transcorreu lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de 

dilação. 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar 

nos autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento 

do feito. 3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção 

do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. 

Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000146-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CLAUDIO TOME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000146-45.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALBERTO CLAUDIO TOME Vistos. 1. 

Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso 

superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação. 2. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito. 3. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002762-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GFMR COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

RENATO ADALBERTO CURADO (REU)

BENEDITO DE FIGUEIREDO (REU)

ELISANGELA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002762-27.2016.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GFMR COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, 

ELISANGELA RIBEIRO, RENATO ADALBERTO CURADO, BENEDITO DE 

FIGUEIREDO Vistos. 1. Acolho o petitório de ID. 20463170 para citação dos 

requeridos, na forma pugnada, devendo ser realizada no endereço 

informado em petição supracitada. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002029-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WAGNER SOARES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

ANA GERMANA DE MORAES OAB - MT8077/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002029-27.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANDERSON WAGNER SOARES DA CONCEICAO Vistos. 1. 

Considerando o transito em julgado do acórdão e inexistindo pedido dos 

autos, remetam-se os autos ao arquivo. 2. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007488-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPET COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOCIMAR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007488-10.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: REPET COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME, 

JOCIMAR DOS SANTOS SILVA Vistos. 1. Acolho o petitório de ID. 

20690433 para citação dos executados, na forma pugnada, devendo ser 

realizada no endereço informado em petição supracitada. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009624-43.2018.8.11.0002

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:

CILENE GEORGINA DE PADUA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009624-43.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: CILENE GEORGINA DE PADUA Vistos. 1. Considerando que 

decorreu o prazo para o cumprimento do acordo noticiado nos autos, 

concedo ao autor, o prazo de 5 dias, para que preste informações a 

respeito do devido cumprimento. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB PERES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000282-08.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOAB PERES OLIVEIRA Vistos. 1. Concedo ao autor, o prazo 

de 5 dias, para que se manifeste sobre a certidão do senhor Oficial de 

Justiça que aportou ao processo em ID. 13641882. 2. Após, conclusos 

para deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008807-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (REU)

RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME (REU)

VIVIANE SGUAREZI MUSSA DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008807-08.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME, CLOVIS SGUAREZI 

MUSSA DE MORAES, VIVIANE SGUAREZI MUSSA DE MORAES Vistos. 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, inciso III do 

CPC). 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (REU)

ADELSI MEDEIROS DA ROCHA (REU)

GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004502-83.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP, EDMAR 

AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA, ADELSI MEDEIROS DA ROCHA Vistos. 1. 

Acolho o pedido retro. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008052-52.2018.8.11.0002

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:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008052-52.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA, ALTAIR 

BAGGIO, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO, KATHIA DE 

FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO Vistos. 1. Expeça-se mandado de 

citação pessoal do executado, e, se, por 2 duas vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, HAVENDO SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, intimar 

qualquer pessoa da família, ou , em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar – 

(Art. 252 do Código de Processo Civil). 2. Em caso de citação por hora 

certa, atente-se a secretaria para a expedição de carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica para cientificação do executado, nos termos 

do art. 254 do Código de Processo Civil. 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003243-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003243-87.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCINEIDE NUNES DA SILVA Vistos. 

1. Considerando a inércia da instituição financeira, determino para que a 

secretaria deste Juízo cumpra os itens 4 e 5 da decisão de ID. 3230096. 2. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005533-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA FARIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005533-75.2016.8.11.0002; AUTOR(A): RUBIA FARIA RODRIGUES REU: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. 1. Nos termos do artigo 485, §4º, do 

CPC, intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de desistência do autor (id. 9268338), 

consignando que seu silêncio importará em concordância tácita. 2. Após, 

voltem-me os autos conclusos. 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004322-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO (EXECUTADO)

FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004322-33.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO EIRELI, FRANCISCO 

FERNANDES TEOTONIO Vistos. 1. Considerando que entre a data do 

pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao requerido, INDEFIRO o 

pedido de dilação. 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC. 4. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007406-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D A TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007406-71.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A 

REQUERIDO: J D A TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. 1. BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A, devidamente qualificado e representado nos autos, 

ingressou com a ação de busca e apreensão na Vara Cível de Pinhais - 

PR, em desfavor de J D A TRANSPORTES LTDA, qualificada nos autos, 

requerendo, neste Juízo, o cumprimento da decisão que concedeu a 

medida liminar de busca e apreensão naquela Comarca. 2. Juntou aos 

autos a decisão da liminar deferida naquele juízo, cópia da petição inicial, 

procuração e os comprovantes do pagamento das custas. 3. Contudo, 

compulsando os autos verifico que na exordial protocolada na comarca de 

origem o autor pleiteou a busca e apreensão de dois bens diversos. Em 

contra partida, a exordial protocolada nesta comarca o autor foi omisso 
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quanto à descrição do bem pretendido, informação, esta, indispensável 

para o cumprimento da decisão. 4. Assim, concedo prazo de 05 (cinco) 

dias para que o requerente sane a irregularidade apontada, sob pena de 

arquivamento. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007838-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARI KAUFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007838-90.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ROSIMARI KAUFMANN Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007365-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO DE MATOS FRANCA (EXECUTADO)

REAL BEL IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

LINDINALVA ROSA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007365-12.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: REAL BEL IND E COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA, LINDINALVA ROSA DE AMORIM, EUGENIO DE MATOS FRANCA 

Vistos. 1. Acolho o petitório de ID. 20691242 para citação dos executados, 

na forma pugnada, devendo ser realizada no endereço informado nos 

autos. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006063-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS KOVALSKI DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006063-45.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

CARLOS KOVALSKI DA CRUZ Vistos. 1. Considerando que entre a data 

do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao requerido, INDEFIRO 

o pedido de dilação. 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob 

pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC. 4. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003514-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003514-62.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO TRIANGULO S/A 

EXECUTADO: SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME, ALEX 

PIOVEZAN DE MIRANDA, ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA, 

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME Vistos. 1. 

Concedo à cessionária ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS o prazo de 05 (cinco) dias para que aporte aos autos o 

contrato social, de modo a comprovar sua atividade / objeto desenvolvido 

pela empresa, visto que não foi apresentado em seu pedido de 

id.20888779. 2. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008993-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008993-36.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 
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REQUERIDO: IDEAL BIKE E MOTOS COM. DE BICICLETAS LTDA - ME 

Vistos. 1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 

2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena 

de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC. 2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 , sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo 

o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito 

para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o 

caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos 

planilha atual e débito e requeira o que for necessário para o deslinde da 

ação. 4. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010736-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (REU)

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010736-47.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO 

MARINHO DE ASSIS FILHO Vistos. 1. Acolho o pedido retro para citação 

do requerido, na forma pugnada, devendo ser realizada no endereço 

constante nos autos. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006724-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006724-87.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOELMA RODRIGUES DA SILVA 

REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. . 1. Inicialmente, torno sem efeito a 

certidão de tempestividade da impugnação lançada no id. 18746767 posto 

que não houve apresentação de impugnação pelo autor, ainda que 

intimado. 2. Deixo de acolher o pedido de extinção da ação por abandono 

da causa, postulado pelo requerido (id. 22227680), tendo em vista que a 

falta de impugnação induz, apenas, a preclusão de seu direito no tocante 

a essa fase processual. 3. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 4. Com a 

resposta nos autos, conclusos. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008019-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008019-91.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008021-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GAMERO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008021-61.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GUSTAVO GAMERO DE ARAUJO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 
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que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO FRANCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000335-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ADELINO FRANCHINI Vistos. . 1. Compulsando os autos, verifico que a 

certidão lançada nos autos pelo Sr. Oficial de Justiça no id. 11768355, por 

ocasião da apreensão do veículo, informa que o requerido já é falecido, 

segundo informações passadas pela viúva do de cujus. 2. Desta feita, a 

citação realizada na pessoa da viúva encontra-se completamente irregular 

não surtindo efeito algum nos autos,razão pela qual, torna-a sem efeito. 3. 

Por corolário, deixo de acolher o pedido do autor para o julgamento 

antecipado do feito, ante a ausência de previsão legal para o seu 

deferimento. 4. Concedo, pois, ao autor, o prazo de 05 (cinco) dias, para 

que anexe aos autos a certidão de óbito do requerido, de modo a propiciar 

a análise dos atos processuais que se sucederão nos autos. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008352-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008352-48.2017.8.11.0002; AUTOR(A): PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para as partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. 

Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003701-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SHYRLIAN ALVES (AUTOR(A))

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (AUTOR(A))

SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME 

(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:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003701-70.2017.8.11.0002; AUTOR(A): SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E 

FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME, ALESSANDRO FRANCISCO 

ALVES, FATIMA SHYRLIAN ALVES REU: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007927-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(AUTOR(A))

VALQUIR JOSE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ANDRE SILVA E BUENO OAB - GO18163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007927-21.2017.8.11.0002; AUTOR(A): COMERCIAL DE GENEROS 

ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA, VALQUIR JOSE GONCALVES REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

as partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com 

a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000437-79.2016.8.11.0002; AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

MARCA AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos. . 1. Intime-se o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o Termo de Cessão, bem como 
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a relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido. 2. Em caso 

de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001233-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIEL SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001233-02.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GEZIEL SILVA COSTA Vistos. 1. Considerando que, 

findou-se o prazo estabelecido no acordo, manifeste o autor se houve 

integral cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Após, conclusos 

para deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003431-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (REU)

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (REU)

DANIELE KRINDGES SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003431-46.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME, JOSIMAR NUNES DA SILVA, 

DANIELE KRINDGES SANTOS 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. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008980-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. RONDON ROCHA COM. DE EMBALAGENS EIRELI - ME (EXECUTADO)

FRED LUCIO RONDON ROCHA (EXECUTADO)

CLAUDIO PRUDENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008980-32.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: F. L. RONDON ROCHA COM. DE EMBALAGENS EIRELI - ME, 

FRED LUCIO RONDON ROCHA, CLAUDIO PRUDENTE Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo ao autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC e extinção do feito 

(art. 485, inciso III, do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008950-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C FLORES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS FLORES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008950-94.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: J C FLORES DA SILVA - ME, JOSE 

CARLOS FLORES DA SILVA Vistos. 1. Citem-se os devedores para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008909-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FLORES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008909-30.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: JOSE CARLOS FLORES DA SILVA 

Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 
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juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007130-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FELIX FONTES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007130-45.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARILZA FELIX 

FONTES SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. O autor juntou aos autos a notificação enviada no endereço 

do devedor, por meio de correspondência com o aviso de recebimento, 

porém, conforme se dessume do feito, a mesma retornou com motivo 

“desconhecido”. Juntou ainda, instrumento de protesto realizado pelo 

cartório extrajudicial da comarca. 3. Pois bem. Conforme é sabido, a 

notificação do devedor através do instrumento de protesto tem validade 

somente depois de esgotados os meios de notificação pessoal do 

devedor, o que não ficou comprovado nos autos. 4. Nesse sentido: 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1010011-30.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: LILEY DOS SANTOS CORREA 

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR DO 

AGRAVADO REJEITADA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO 

PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " DESCONHECIDO " - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE 

– SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO 

DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Na ação de busca e apreensão 

fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para 

resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de 

citação devidamente cumprido (REsp 1321052/MG). A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas 

devolvida pelo motivo " desconhecido " não serve para comprovar a mora 

e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado 

que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A 

comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e 

Apreensão (Súmula 72 do STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando 

prejudicado o Recurso. (N.U 1010011-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 

20/09/2019) 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação 

(CPC, art. 485, IV). 6. Postergo a análise dos demais contidos nos autos, 

para após o recebimento da ação. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008884-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLE ALANDOILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008884-17.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: UESLE ALANDOILSON DA SILVA Vistos. 1. Em análise aos 

autos, verifico que não foram anexados aos autos as guias de 

recolhimento das custas processuais e Taxa Judiciária, requisitos 

necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC e 

extinção do feito (CPC, art. 485, III). 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004970-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS OAB - 815.244.121-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004970-81.2016.8.11.0002; AUTOR(A): D. N. D. C. CURADOR: ROSMERI 

NICOLAI DE CAMPOS REU: BANCO BRADESCO S/A Vistos. . 1. 

Inicialmente, certifique-se eventual transcurso de prazo do autor para 

interposição de recurso contra a sentença prolatada nos autos. 2. Após, 

considerando a interposição de recurso de apelação, pelo requerido, 

cujas contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008888-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008888-54.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MATHEUS SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 
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expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008870-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGS CAMAROES LTDA (EXECUTADO)

DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008870-33.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CGS CAMAROES LTDA, DOUGLAS SANTANA DOS 

SANTOS Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001768-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BANDEIRA DUARTE E SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 7 6 8 - 5 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GUSTAVO 

BANDEIRA DUARTE E SOUZA Vistos. 1. Indefiro o pedido de dilação de 

prazo formulado pela parte autora. 2. Ademais, vale ressaltar que não se 

admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condições de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 3. Dessa forma, providencie o autor, o quanto for 

necessário para o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo cumprir a determinação de emenda à inicial. 4. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, em igual prazo, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003138-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RAMOS FERNANDES (EXECUTADO)

J. R. FERNANDES & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

JACKSON BENEDITO RAMOS FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003138-76.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: J. R. FERNANDES & CIA. LTDA - ME, JACKSON BENEDITO 

RAMOS FERNANDES, JEFERSON RAMOS FERNANDES Vistos. 1. Trata-se 

de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em vista a não 

localização do executado. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do 

autor, verifico que não se esgotaram os meios necessários e 

indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, 

empreender esforços na busca do atual endereço para a efetivação da 

citação do executado JEFERSON RAMOS FERNANDES, pelo que, 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender 

necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o 

autor para promover o andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001510-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001510-86.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JULIO CESAR NUNES DA SILVA 

Vistos. 1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação. 2. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito. 3. 

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005781-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO ELIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005781-41.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: HUGO ELIAS Vistos. 1. Cumpra-se integralmente a 

decisão retro. 2. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005355-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA ROCHA LOVERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005355-92.2017.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VILMAR DA ROCHA LOVERA Vistos. 1. Considerando que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido, INDEFIRO o pedido de dilação. 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito. 3. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007262-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 7 2 6 2 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LIBERTI 

LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME Vistos. 1. Em que pese a 

manifestação do autor pleiteando pelo retorno da pesquisa feita no 

sistema INFOJUD, verifico que o resultado ja conta nos autos, conforme id. 

20334926. 2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao autor para 

que se manifeste nos autos, requerendo o que entender necessário. 3. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008931-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

NERI NECKEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT11059-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008931-93.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME, NERI 

NECKEL Vistos. 1. Considerando a certidão da matrícula atualizada do 

imóvel dado em garantia (ID. 19913467), manifeste-se o autor, no prazo de 

5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito. 2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004134-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. V MACHADO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004134-11.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: A. M. V MACHADO EIRELI - ME Vistos. 1. Trata-se de pedido 

do autor requerendo a citação via edital, tendo em vista a não localização 

da parte. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico 

que não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na 

busca do atual endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender 

necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o 

autor para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, 

§1º). 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005533-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA FARIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005533-75.2016.8.11.0002 AUTOR: RUBIA FARIA RODRIGUES 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S. Vistos. . 1. Ao autor para impugnar os 

termos da contestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Quanto 

a aplicação de multa em razão do não comparecimento da autora à 

audiência de conciliação (CPC, art. 334, § 8º), decidir-se-á, 

oportunamente, por ocasião da prolação da sentença. 3. Deixo de acolher 

o pedido de extinção e arquivamento do feito, conforme requerido pela 

autora em audiência de conciliação, diante de falta de previsão legal para 
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o seu deferimento. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008352-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008352-48.2017.8.11.0002; AUTOR(A): PAIXAO & LISSONI LTDA - EPP 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. PAIXÃO & LISSONI LTDA – EPP, 

VERA LÚCIA LISSONI PAIXÃO e NILSON PEDRO PAIXÃO propuseram a 

presente AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que contraíram 

empréstimo com a requerida, mediante cédula de crédito bancário e 

Empréstimo de capital de giro, no valor de R$- 300.000,00 (trezentos mil 

reais). 2. Narram que, na condição de credores e a fim de assegurar o 

crédito bancário, constituíram garantia fiduciária e relação ao imóvel 

urbano com área de 500,00 m2, bem como um apartamento sob nº 503, 

situado na rua São Francisco de Assis, 175, Edifício Ravena, com 03 

(três) vagas de garagens, todos situados nesta cidade. 3. Salientam que, 

por conta da grave crise econômica, não tendo condições de honrar com 

os compromissos com a requerida, procurou com esta a renegociação do 

débito, restando, todavia, impossível o seu implemento, razão pela qual a 

requerida consolidou a propriedade do apartamento em seu nome. 4. 

Argumentam que não foram notificados para participarem do leilão da 

venda do imóvel. Ademais, afirma que o bem foi arrematado por preço 

muito abaixo do valor de mercado, ou seja, R$- 309.000,00 (trezentos e 

nove mil reais), o que equivale a 40 % do preço real. 5. Posto isso, pedem 

em sede de tutela de urgência, para que a ré seja impedida de transferir o 

imóvel para terceiros, bem como a sustação dos efeitos dos imóveis 

matriculados sob nºs. 31959, 35044, 35150, 35160 e 35188, e ainda a 

manutenção na posse do imóvel. No mérito, postulam pela nulidade do 

leilão realizado. 6. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. 7. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA promovida por PAIXÃO & LISSONI LTDA – EPP e 

OUTROS, em face de BANCO BRADESCO S/A, conforme relatório acima. 

8. Os autores pugnaram pela concessão da tutela de urgência a fim de 

que a ré seja impedida de transferir o imóvel para terceiros, bem como a 

sustação dos efeitos dos imóveis matriculados sob nºs. 31959, 35044, 

35150, 35160 e 35188, e ainda a manutenção na posse do imóvel. 9. 

Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 10. No caso dos 

autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do 

direito se faz presente na medida em que suas alegações vieram 

desacompanhadas de quaisquer documentos que atestem, no mínimo, 

indícios de veracidade. 11. Alias, sobre o tema segue o julgado. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE NULIDADE DE 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO 

EVIDENCIADOS. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o 

preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. No caso, não contém o pedido da parte autora prova do 

direito e da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos 

trazidos aos autos mostram-se insuficientes ao fim de propiciar o 

cancelamento do leilão extrajudicial, sobremaneira porque ausentes 

elementos que corrobore a tese de aviltamento do preço de avaliação. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70077432342, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 19/07/2018). (TJ-RS - AI: 

70077432342 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 

19/07/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/07/2018) 12. Neste esteio, diante da ausência simultânea 

da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à 

concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 13. 

Considerando que o requerido compareceu espontaneamente nos autos 

apresentando sua defesa, desnecessária a sua citação. 14. Com fulcro 

no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada 

no dia 12/03/2019, às 15h00min, 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). 15. 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). 16. Ao autor para 

impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias e, caso resulte 

inexitosa a conciliação, conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do 

Código e Processo Civil. 17. 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. 18. Determino a conexão destes 

autos ao de nº 1002401-10.2016.8.11.0002, considerando tratar-se das 

mesmas partes e objeto da ação, divergindo apenas no tocante à causa 

de pedir. 19. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência 

em face da parte requerida. 20. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007130-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FELIX FONTES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007130-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARILZA 

FELIX FONTES SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002762-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GFMR COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

RENATO ADALBERTO CURADO (REU)

BENEDITO DE FIGUEIREDO (REU)

ELISANGELA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002762-27.2016.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: GFMR COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, 

ELISANGELA RIBEIRO, RENATO ADALBERTO CURADO, BENEDITO DE 

FIGUEIREDO Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que o patrono da 

parte autora informou que renunciou aos poderes que lhe foram 

conferidos (ID 6814957). 2. Dessa forma, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono, 

objetivando regularizar sua capacidade processual, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 76, §1º, CPC. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006189-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006189-95.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: A M DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de A M DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP, ambos qualificados, 

requerendo a apreensão do bem descrito nos autos. 2. Fora intimado o 

patrono do autor para que efetuasse o depósito da diligência do senhor 

Oficial de Justiça. 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de 

intimação pessoal do autor pelo correio para que a autora desse o 

cumprimento na determinação sob pena de extinção. 4. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o 

devido impulso processual, não manifestou ou tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na 

distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003961-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIEL GARCIA FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003961-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANDRIEL GARCIA FRANCA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de ANDRIEL GARCIA 

FRANCA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, eis que realizou uma 

acordo extrajudicial com a parte requerida. 3. Desnecessária a intimação 

da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 6. Deixo de determinar a restituição do bem objeto da 

ação, eis que o autor comprova a sua devolução ao requerido. 7. Custas 

processuais pagas na distribuição. 8. Considerando a desistência do 

prazo recursal,arquivem-se os autos. 9. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005581-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005581-34.2016.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SOUZA 

CORTEZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Produção Antecipada de Provas proposta por MARIA DE FATIMA 
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SOUZA CORTEZ, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pugnado pela exibição dos contratos 

que tenha realizado com a parte requerida, bem como os comprovantes 

dos valores emprestados e repassados. 2. Deferida a liminar, efetuada a 

citação, a parte requerida apresentou defesa e exibe os documentos 

pleiteados pela parte autora, que por sua vez não apresentou impugnação 

à peça defensiva. É o necessário relatório. Decido. 3. Observando 

presentes nos autos elementos probantes suficientes e discussão 

atinente tão somente a direito, não necessitando o feito de maior dilação 

probatória, inclusive, pela própria natureza da ação, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 4. Cuida-se de ação de produção antecipada de 

provas, sustentando a requerente que não possui cópia dos contratos 

entabulados com a instituição financeira. 5. Primeiramente, ressalto que, 

inexiste óbice legal à propositura de ação judicial para exibição de 

documento comum às partes, além do que é desnecessária a prova de 

negativa de requerimento administrativo para ingresso de ação. 6. 

Ademais, verifico que a peça inicial encontra-se instruída com documentos 

que evidenciam o laço contratual entre as partes. 7. Assim, não restam 

dúvidas acerca da obrigação do requerido em exibir os documentos ao 

requerente, ou seja, os contratos mantidos pelas partes, por serem-lhes 

comuns (artigo 399, III, do Código de Processo Civil). 8. Sendo que, sua 

apresentação no momento da apresentação de defesa, exime-se de seu 

ônus à luz da lei consumerista. 9. Entretanto, mesmo que a requerida 

tenha apresentado os documentos solicitados pela requerente de forma 

espontânea, entendo que devem ser arbitrados honorários advocatícios, 

inclusive, por assemelhar-se à condição de reconhecimento do pedido. 10. 

Diante do exposto, em face dos documentos exibidos pelo requerido, nos 

termos do art. 487, III, “a”, do CPC, RESOLVO o mérito e, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de exibição de documentos feito nesta. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 

12. Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 13. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009609-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA RAQUEL MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009609-74.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JANAINA RAQUEL MOTA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do 

requerido, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, 

a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000458-21.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARIO CESAR DE SOUZA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do 

requerido, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, 

a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008370-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SATURNINA BARROS RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008370-35.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: MARIA SATURNINA BARROS RODRIGUES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A, em desfavor de MARIA SATURNINA BARROS 

RODRIGUES, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Aportou aos 

autos minuta de acordo entabulada entre as partes, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça 

encontra-se assinada pela parte requerida, assim, inexistindo a 

necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 4. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Custas 

pagas na distribuição, honorários conforme pactuado. 6. Considerando 

que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se do trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020143-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020143-43.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: NILTON ANTONIO DO NASCIMENTO Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em 

face de NILTON ANTONIO DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido que 

comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a 

correspondência retornou com a informação “Não procurado” (ID 

27526357). 3. Em resposta, o autor pugna pela reconsideração da 
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decisão, argumentando a validade da constituição em mora com o 

instrumento de protesto (ID 29298004). 4. Pois bem. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 5. De acordo com os autos, após infrutífera 

notificação do requerido por meio de correspondência enviada no 

endereço descrito na inicial, o autor buscou constituir o devedor por de 

notificação realizada por instrumento de protesto, conforme ID 27526357 – 

pág. 9. 6. Com efeito, a notificação mediante o instrumento de protesto por 

edital não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de 

localização do devedor. 7. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência 

pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). APELAÇÃO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE 

HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, 

EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a 

constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de 

seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 

134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) 8. Não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o 

exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas recolhidas na inicial. 11. Após 

o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 12. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001475-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DUTRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001475-87.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SUELI DUTRA DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de SUELI DUTRA DE 

ALMEIDA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. A notificação 

extrajudicial colacionada no ID 28093848 fora encaminhada para endereço 

diverso daquele indicado no contrato entabulado entre as partes. Juntou 

ainda o instrumento de protesto realizado por edital (ID 28093847). 3. 

Dessa forma, fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de 

comprovar a mora do devedor (ID 28329725). 4. Isso porque, o direito de o 

credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 5. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

6. No caso concreto, na oportunidade concedida ao autor para sanar a 

referida irregularidade, este, por sua vez, juntou aos autos a notificação 

encaminhada para o devedor, a qual retornou com o motivo “Endereço 

Insuficiente” (ID 29291729). 7. Com efeito, o credor deveria esgotar os 

meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, realizar o 

protesto, com a intimação por edital, objetivando atender as exigências 

formais impostas pela lei. 8. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - 

ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO 

POR EDITAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei 

determina a cientificação ao devedor por carta expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos, não condiciona a entrega em mãos 

próprias. 2. A intimação de PROTESTO realizada POR EDITAL configura 

medida excepcional, autorizada somente em algumas hipóteses dispostas 

no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no caso de o devedor se encontrar em 

local incerto ou ignorado, ou mesmo se RECUSAR a receber a notificação. 

3. Verificada a ocorrência de uma das possibilidades do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-lei 911/69 e comprovada a mora do devedor fiduciário, o 

deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe. 4. 

Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 10625120053479001 MG , 

Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de Julgamento: 06/03/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/03/2013) – (destaque nosso)7. Nesse sentido vem decidindo a 

jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS 

DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - 

MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não 

chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de 

financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 9. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 

para onde fora encaminhada a primeira notificação juntada, de fato se 

trata da residência do devedor. 10. Dessa forma, não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 
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ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. 11. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. 12. Custas pagas na 

distribuição. 13. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 14. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001314-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001314-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIEGO PEREIRA DA SILVA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de DIEGO PEREIRA DA 

SILVA, ambos qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito nos 

autos. 2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito. 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de 

intimação pessoal do autor pelo correio para que a autora desse 

prosseguimento no feito sob pena de extinção. 4. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o devido 

impulso processual, não manifestou ou tomou as providências cabíveis 

nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao 

requerido. No caso de venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 

o credor deposite o valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada. 8. Custas processuais pagas na distribuição. 9. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000704-46.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JORGE 

PRADO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela 

instituição financeira, em face do requerido, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 9. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003233-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ROBERTO AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003233-72.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CELIO 

ROBERTO AZEVEDO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, 

em desfavor de CELIO ROBERTO AZEVEDO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 8. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002441-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE JACKELINE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002441-21.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANE JACKELINE DA 

SILVA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela 

instituição financeira, em face do requerido, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 9. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003215-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE BARBOSA MACIEL LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003215-17.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDETE BARBOSA 

MACIEL LEITE Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, 

promovida por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 333 de 341



INVESTIMENTO, em face de VALDETE BARBOSA MACIEL LEITE, ambas 

qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a recolher a taxa judiciária e 

o complemento das custas processuais inerentes à propositura da ação, 

todavia, deixou transcorrer o prazo, sem atendimento da determinação. 3. 

Pois bem, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 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 

no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. Assim, considerando que o recolhimento 

de tais emolumentos são imprescindíveis para o recebimento da ação, e, 

diante da inércia do autor, a extinção do feito é medida que se impõe. 5. 

Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. 6. Após as 

baixas necessárias, arquive-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020134-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO RITCHELY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020134-81.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: HIAGO RITCHELY DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO DAYCOVAL S/A, em desfavor 

de HIAGO RITCHELY DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Denoto que a inicial sequer fora recebida. 4. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000076-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ANTONIO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000076-57.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: GIOVANI ANTONIO DE CAMARGO Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira, em face 

do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

que aportou ao processo, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003212-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARQUES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003212-62.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DANIEL MARQUES 

DUARTE Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, promovida 

pela instituição financeira, em face da parte requerida, ambos qualificadas 

nos autos. 2. O autor foi intimado a recolher a taxa judiciária e as custas 

processuais inerentes à propositura da ação, todavia, deixou transcorrer 

o prazo, sem atendimento da determinação. 3. Pois bem, dispõe o artigo 

290 do Código de Processo Civil 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 no prazo de 15 (quinze) 

dias”. 4. Assim, considerando que o recolhimento de tais emolumentos são 

imprescindíveis para o recebimento da ação, e, diante da inércia do autor, 

a extinção do feito é medida que se impõe. 5. Diante do exposto, 

considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a 

distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 321, parágrafo 

único, todos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000498-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE SANTANA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000498-32.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIETE SANTANA 

SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003723-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE BARBOSA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003723-60.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: GIOVANE BARBOSA 

DE FIGUEIREDO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, 

promovida pela instituição financeira, em face da parte requerida, ambos 

qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a recolher a taxa judiciária e 

as custas processuais inerentes à propositura da ação, todavia, deixou 

transcorrer o prazo, sem atendimento da determinação. 3. Pois bem, 

dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 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 no prazo de 15 

(quinze) dias”. 4. Assim, considerando que o recolhimento de tais 

emolumentos são imprescindíveis para o recebimento da ação, e, diante da 

inércia do autor, a extinção do feito é medida que se impõe. 5. Diante do 

exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. 6. Após as 

baixas necessárias, arquive-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005781-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO ELIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005781-41.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: HUGO ELIAS Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, promovida pela instituição financeira, em face da parte 

requerida, ambos qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a recolher 

a taxa judiciária e as custas processuais inerentes à propositura da ação, 

todavia, deixou transcorrer o prazo, sem atendimento da determinação. 3. 

Pois bem, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 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 

no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. Assim, considerando que o recolhimento 

de tais emolumentos são imprescindíveis para o recebimento da ação, e, 

diante da inércia do autor, a extinção do feito é medida que se impõe. 5. 

Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 

321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. 6. Após as 

baixas necessárias, arquive-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003008-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003008-81.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR Vistos. 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão, promovida pela instituição financeira, em 

face da parte requerida, ambos qualificadas nos autos. 2. O autor foi 

intimado a recolher a taxa judiciária e as custas processuais inerentes à 

propositura da ação, todavia, deixou transcorrer o prazo, sem atendimento 

da determinação. 3. Pois bem, dispõe o artigo 290 do Código de Processo 

Civil 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 no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. Assim, 

considerando que o recolhimento de tais emolumentos são imprescindíveis 

para o recebimento da ação, e, diante da inércia do autor, a extinção do 

feito é medida que se impõe. 5. Diante do exposto, considerando a 

ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do 

feito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 321, parágrafo único, todos 

do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, arquive-se. 

7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000793-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIAN CAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000793-69.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MIDIAN CAO Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BANCO GMAC S.A., em desfavor de MIDIAN 

CAO, ambos qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito nos 

autos. 2. Fora intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito 

da diligência do senhor Oficial de Justiça. 3. Em razão da sua inércia, 

expediu-se carta de intimação pessoal do autor pelo correio para que a 

autora desse o cumprimento na determinação sob pena de extinção. 4. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação. 5. Assim, tendo em vista 

a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Expeça-se mandado 

de devolução do veículo ao requerido. No caso de venda, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o valor do veículo pela 

tabela FIPE, devidamente atualizada. 8. Custas processuais pagas na 

distribuição. 9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005120-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005120-57.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILLIAM SILVA DE PAULA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 
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veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007661-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007661-97.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME, 

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES Vistos. . 1. Cuida-se de ação de 

Execução em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005469-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GUILHERME DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

463 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA 

PROCESSO 1005469-94.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JORGE GUILHERME DE 

CAMPOS Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008260-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIO SANTANA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008260-70.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: ADELIO SANTANA DE MORAES 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADOS, em desfavor de ADELIO SANTANA 

DE MORAIS, alegando, em síntese, que firmou com o requerido contrato de 

financiamento para aquisição do veículo descrito nos autos. 2. Conta que 

o requerido encontra-se inadimplente com suas prestações, pelo que 

requer a concessão de liminar de busca e apreensão para retomada do 

bem mencionado na inicial. 3. Concedida a liminar (ID. 10744927), a mesma 

foi devidamente cumprida, conforme auto de apreensão lavrado nos autos 

(11786039), aportou aos autos a manifestação da parte requerida, 

pugnando pela devolução do veículo, em face do pagamento integral do 

débito conforme comprovante de depósito anexado com o pedido (id. 

11853342 e 118536636). 4. O autor foi intimado a proceder a devolução 

do veículo, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$- 500,00 

(quinhentos reais) (id. 12115643). 5. Em petição anexada no id. 

12396718), o autor informa que o veículo foi restituído ao requerido em 

23.03.2018 e, para tanto, anexa o comprovante. 6. O requerido, por sua 

vez, no id. 13239452, pede a execução da multa no valor de R$-5.000,00 

(cinco mil reais), pelos dias descumpridos antes da devolução do veículo. 

7. O autor, em contrapartida, informa que os valores estão incorretos, já 

que houveram, apenas, 8 (oito) dias de descumprimento, requerendo, ao 

final, o julgamento do feito. É o necessário relatório. DECIDO. 8. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, alegando a autora que o réu financiou 

veículo e incorreu em mora 9. A questão destes autos não necessita de 

produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o 

pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

10. Consta dos autos que após a apreensão do veículo o requerido 

consignou em juízo os valores discriminados pelo autor na inicial, havendo, 

desta feita, a quitação integral o contrato. 11. Por outro, vejo que valor 

depositado pelo requerido não foi impugnado pelo autor, o que demonstra 

sua satisfação com a purgação realizada. 12. A aplicação da multa 

estabelecida nos autos, com o fim de compelir o autor à devolução do 

veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas merece acolhimento. 13. 

Ocorre que o autor, por seu patrono, foi devidamente intimada a restituir o 

veículo, cuja publicação se deu no dia 12/03/2018, passando, assim, a fluir 

o prazo no dia 15/03/2018, inclusive. Contudo, conforme faz prova o 

documento trazido pelo autor, somente no dia 23.03.2018 houve o 

cumprimento da decisão, com a efetiva entrega do bem ao requerido. 14. 

Assim, confirmo a multa já estabelecida nos autos, equivalente a 08 (oito) 

dias de descumprimento, no total de R$- 4.000,00 (quatro mil reais). 15. 

Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em face do 

depósito realizado nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo o bem na 

posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato. 16. Custas 

pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios em favor do autor, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). 17. 

Expeça-se Alvará Judicial em favor do autor, na conta indicada nos autos. 

18. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

19. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006514-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL CARDOSO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006514-36.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ODENIL CARDOSO 

MOREIRA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. 

Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas 

pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008542-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMES FERREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008542-11.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILMES FERREIRA MARTINS Vistos. 

. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão em que a autora, em 

petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001492-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001492-60.2019.8.11.0002 AUTOR(A): MARCIAL DE ASSIS FERRAZ 

NETO REU: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação Declaratória em que a autora, em 

petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001781-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MORELLI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001781-90.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LUIZ MORELLI NETO Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, 

requereu a desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido 

sequer foi citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 4. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007395-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PERECINI GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007395-13.2018.8.11.0002 AUTOR(A): PATRICIA PERECINI GOMES REU: 

AYMORE Vistos. . 1. Cuida-se de Ação Revisional em que as autora, em 

petitório lançado nos autos, requereu a desistência da ação. 2. Intimada a 

se manifestar sobre o pedido da autora, a requerida expressou sua 

concordância conforme id. 18193052. 2. Assim, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 4. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000759-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000759-94.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SERGIO 

NUNES DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, 

em desfavor de SERGIO NUNES DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000304-95.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D A TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000304-95.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: J D A TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, 

em desfavor de J D A TRANSPORTES LTDA EPP, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005152-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARQUES DE ASSUMCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005152-28.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ODAIR MARQUES DE 

ASSUMCAO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por B.V. FINANCEIRA S.A, em desfavor de ODAIR MARQUES DE 

ASSUNCAO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004984-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DE SOUZA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004984-26.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EDMILSON DE SOUZA COELHO Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de EDMILSON DE SOUZA COELHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004765-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI PEREIRA ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 7 6 5 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: YURI PEREIRA 

ROSA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de YURI PEREIRA ROSA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. 3. A parte autora, por sua 

vez, pugnou pela dilação de prazo para cumprimento, pedido devidamente 

deferido. 4. Posteriormente, pugnou pela nova dilação de prazo para a 

comprovação da mora. 5. Pois bem, verifico que decorreu lapso temporal 

superior ao solicitado, não tendo cumprido a emenda a inicial 

satisfatoriamente. 6. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” 7. Pois bem, considerando que a parte autora 

não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, 

conforme determinado, ausente então a exordial de requisito necessário 

para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem custas e honorários 

advocatícios. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005122-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARTINS DE BRITO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005122-61.2018.8.11.0002 RECONVINTE: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL RECONVINDO: FLAVIA MARTINS DE BRITO 

Vistos. 1. Trata-se de ação proposta por SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor de FLAVIA MARTINS DE 

BRITO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à 

parte autora para que emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. 3. 

Todavia, a parte autora não emendou a inicial satisfatoriamente. 4. Nesse 
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sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 5. Pois 

bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, embora 

tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, ausente então 

a exordial de requisito necessário para a propositura da ação, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. 6. Sem custas. 7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003524-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALBERTO BARROCO OAB - SP255918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003524-72.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: TRANSELERI TRANSPORTES 

LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de ação 

proposta por TRANSELERI TRANSPORTES LTDA em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, sob pena de 

indeferimento. 3. Todavia, a parte autora não emendou a inicial 

satisfatoriamente. 4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” 5. Pois bem, considerando que a parte autora 

não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, 

conforme determinado, ausente então a exordial de requisito necessário 

para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem custas. 7. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009190-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009190-54.2018.8.11.0002 AUTOR(A): LUCIANA BARBOSA REU: 

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, promovida LUCIANA 

BARBOSA, em face de COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL, ambos qualificados nos autos. 2. A parte 

autora foi intimada a recolher às custas processuais devidas, sob pena de 

cancelamento da distribuição, contudo, deixou escoar o prazo sem 

manifestação. 3. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 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 no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de 

Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), 

mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). 5. Diante do exposto, considerando a ausência de 

recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as 

baixas necessárias, arquive-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008932-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C FLORES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008932-73.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: J C FLORES DA SILVA - ME Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de J.C. 

FLORESTA DA SILVA ME e JOSÉ CARLOS FLORES DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados na exordial. 2. Pois bem. Analisando os autos, 

observo que tramitam neste juízo duas (02) ações que guardam entre si 

identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, 

que o feito de nº. 1008950-94.2020.8.11.0002 fora distribuído na mesma 

data, com diferença apenas de algumas horas. 3. Nesse passo, os §§ 2.º 

e 3.º, do art. 337, do Código de Processo Civil definem o instituto da 

litispendência, que nada mais é do que a identidade entre os três (03) 

elementos da ação. 4. Sendo cediço que, quando as ações são idênticas, 

possuindo os mesmos elementos, elas são consideradas litispendentes, e, 

não podendo as duas continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção 

da mais recente. 5. Essa inteligência, aliás, encontra amparo no seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA APELADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, V, CPC).- 

Considerando a existência de manifesta identidade de partes, pedidos e 

de causa de pedir exsurge a relação de litispendência entre as Ações na 

forma do art. 337, §§ 1º, 2º e § 3º do CPC.- (...)Recurso conhecido, 

preliminar de litispendência alegada pela Apelada nesta fase recursal 

acolhida no que concerne à extinção do feito sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inc. V do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e julgar extinto sem resolução 

de mérito, nos termos do voto da Relatora. (TJCE – AP 

01514205120168060001 – 1ª Camara Direito Privado – Relatora Vera 

Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 6. Vale ressaltar, que o juiz 

conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme se depreende da 

leitura do Artigo 485, §3º do CPC. 7. Portanto, diante da ocorrência da 

litispendência, JULGO EXTINTO o presente sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 8. Sem custas. 9. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos. 10. Intime-se. 11. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000437-79.2016.8.11.0002 AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

MARCA AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Cobrança, promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face de MARCA 

AUTOMOVEIS LTDA – ME, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento de R$ 119.198,14 (cento e dezenove mil, 

cento e noventa e oito reais e quatorze centavos). 2. Devidamente citada 

(Id. 1965870), a parte requerida não compareceu na audiência designada, 

tampouco manifestou nos autos, conforme se depreende da certidão de 

id. 5864178. 3. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. DA 

REVELIA 4. Considerando que a parte requerida fora devidamente citada e 

não apresentou defesa, conforme certidão id. 5864178, DECRETO A SUA 

REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 

355, II do CPC DO MÉRITO 5. Itaú Unibanco S/A, propôs a presente ação 

de cobrança em face de Marca Automóveis Ltda. - ME, pretendendo o 

recebimento de R$ 119.198,14 (cento e dezenove mil, cento e noventa e 

oito reais e quatorze centavos), em razão da contratação do empréstimo 

denominado Capital de Giro nº 1067776284, por pessoa devidamente 

autorizada pela empresa ora requerida. 6. É cediço, que a revelia não 

induz a procedência do pedido, na medida em que a presunção de 

veracidade dos fatos articulados na inicial não é absoluta, devendo o juiz, 

quando da prolação da sentença, verificar os elementos trazidos aos 

autos, e, com base no juízo da verossimilhança e plausibilidade, julgar de 

acordo com a sua convicção. 7. A presente ação de Cobrança veio 

instruída com a Tela das operações (Id. 1579277), Tela de Contratação (Id. 

1579278), Proposta de Abertura de Conta Corrente – Pessoa Jurídica (Id. 

1579298) e Extrato da Conta Corrente (Id. 1579299) que demonstra a 

relação jurídica existente entre as partes. 8. Analisando detidamente os 

documentos trazidos pela autora, verifico que o crédito fora utilizado pela 

requerida, conforme se depreende do extrato da conta corrente. 9. 

Todavia, por não adimplir a obrigação no vencimento acordado, trouxe 

como consequência a evolução gradativa do débito, que em 05/07/2016 

fora apurado no valor de R$ 119.198,14 (cento e dezenove mil, cento e 

noventa e oito reais e quatorze centavos). 10. Destarte, tendo em vista a 

comprovação da totalidade do débito pleiteado pelo autor, aliado à 

ausência de contestação do requerido, a procedência do pedido do autor 

é a medida que se impõe. DISPOSITIVO 11. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, 

para o fim de condenar a parte requerida MARCA AUTOMOVEIS LTDA – 

ME, qualificada nos autos, ao pagamento de R$ 119.198,14 (cento e 

dezenove mil, cento e noventa e oito reais e quatorze centavos), 

devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data da 

distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data da citação. 12. Pelo princípio da sucumbência, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 13. Decorrido o prazo recursal 

e não havendo interesse no cumprimento da sentença, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. 14. P. I. C. 15. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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