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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 043, DE 23 DE MARÇO DE 2020

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

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

0015-2020-Gab. datado de 11.03.2020, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 25 de março de 2020, a servidora Paula 

Juliana Abati Jakimiu, matrícula 20333, portadora da Cédula de Identidade 

RG - 5386464 PC-PA, cadastrada no CPF 796.215.202-82, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 5ª Vara Criminal.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006401-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA ALVES BUOSI OAB - MT20756/O (ADVOGADO(A))

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001604-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO RATTI - ME (REU)

 

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

dias, manifestem sobre a correspondência devolvida de ID 25130862.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005575-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre o cálculo de ID 26249483.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005269-50.2019.8.11.0003

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:

JULIO CESAR MOTA MARINHO (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para defesa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004932-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA TIAGO DA COSTA (REU)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para apresentação de defesa.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004368-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE JOAQUIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004368-53.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S/A 

Réu: Ricardo José Joaquim Vistos, etc... BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com 

‘Ação de Busca e Apreensão’ em desfavor de RICARDO JOSÉ JOAQUIM, 

com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 

e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 

autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio 

instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a liminar 

deferida e o bem apreendido, consoante se verifica pelas certidões. 

Devidamente citado, não ofereceu contestação, tendo o procurador da 

autora requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Colhe-se dos elementos probatórios 

acostados aos presentes autos que o autor concedeu financiamento ao 

réu, mediante contrato de financiamento, onde o réu alienou 

fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e caracterizado no 

processo. Como o réu, segundo os argumentos do autor não honrou o 

compromisso assumido e estando em mora, conforme asseveram os 

documentos acostados aos autos, o autor optou pela busca e apreensão 

do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos formais para sua 

constituição, concernente em instrumento escrito, onde está consignado o 

total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de juros, a 

estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da alienação bem 

como os elementos de sua identificação, tornava-se inadmissível o 

indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, necessário apenas e 

tão-somente a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor. E, 

consoante se infere do processo o devedor está em mora que se constitui 

segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o 

que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. Esta, por 

descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente comprovada. 

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE 

LABORAL DO DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no 

caso de alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 
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laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO BRADESCO 

S/A, em desfavor de RICARDO JOSÉ JOAQUIM, com qualificação nos 

autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor 

o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros. Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em julgado e pagas as 

custas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03/outubro/2019.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006292-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAETTANO CAMPANIN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre os cálculos de ID 26252021.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004133-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO J. BENEZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIDER LTDA (EXECUTADO)

AMELIA APARECIDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FHYLIPE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 27145742.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003421-33.2016.8.11.0003

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:

STS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA (REU)

ODINARTE ALVES MOREIRA (REU)

 

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

dias, indique a numeração ou quadra e lote do logradouro onde a diligência 

será realizada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010063-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000226-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA ALVES DE JESUS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do exequente, para depositar da diligência do 

Oficial de Justiça do Bairro Residencial Buriti, para no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012208-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AFONSO DE MELO (REU)

SEBASTIAO AFONSO DE MELO NETO (REU)

 

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

COMPLEMENTAR A DILIGÊNCIA PARA Oficial de Justiça NELSON 

RICARDO KLEIM, conforme valor solicitado na Certidão ID 29202043, via 

Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 

7/2017 – CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento 

nos autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA"; 3) 
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optar por "1º Grau"; 4) Informar o número do Processo e clicar "Buscar", 

conferir dados e clicar "Próximo" ; 5) Informar Dados do Pagante - CPF ou 

CNPJ; 6) Escolher a opção do Bairro no Campo "DILIGÊNCIA", e o sistema 

deverá informar o nome do Oficial de Justiça; 7) Informar o valor a 

complementar; 8) Clicar em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o 

pagamento, a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados 

ao processo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012208-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AFONSO DE MELO (REU)

SEBASTIAO AFONSO DE MELO NETO (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 30667705.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007721-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013430-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURINDO FERNANDES SANTOS (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 29816343.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008572-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NICOLAU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Autora /adversa para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 30457411, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011406-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR CREVELARI OAB - MT20446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014230-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. N. B. (AUTOR(A))

ALEX FERREIRA BUCELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCYELLI ALVES DO NASCIMENTO OAB - 041.787.711-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 537.299.271-91 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30062218, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003731-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO (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))

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30062228, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003572-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO CALERA (EXECUTADO)

ALINE FERNANDA PERIN CALERA (EXECUTADO)

SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOSE GERALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 
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AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002537-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA (AUTOR(A))

W. B. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intima-se a parte requerida para, em quinze (15) dias, manifestar-se sobre 

o laudo pericial ID 30557287, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005083-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA OAB - MT24629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005083-90.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Ana Beatriz de Lara. Réu: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. ANA 

BEATRIZ DE LARA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

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

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 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, 

narrando os fatos de forma pormenorizada, indicando os valores e os 

contratos/faturas que originaram a inclusão do nome e CPF da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 319, III, do 

Código de Processo Civil, 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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004570-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO ROBERTO MACHADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1004570-25.2020 Ação: Embargos à Execução Embargante: Acassio 

Roberto Machado. Embargados: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

do Cerrado Matogrossense – Sicoob Cerrado MT. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30640563), retifico o primeiro parágrafo da 

decisão de (ID 30426250), devendo constar: “ACASSIO ROBERTO 

MACHADO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com os 

presentes “Embargos à Execução” em desfavor de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO MATOGROSSENSE – 

SICOOB CERRADO MT, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de suspensão do feito executivo, vindo-me os autos conclusos.” 

Cumpram-se os termos da decisão de (ID 30426250). 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013388-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. ALBUQUERQUE BARBOZA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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REDECARD S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013388-97.2019 Ação: Cobrança c/c Responsabilidade Civil por Danos 

Materiais e Morais Autora: M. Albuquerque Barbosa & Cia Ltda Me. Ré: 

Redecard S/A. Vistos, etc. M. ALBUQUERQUE BARBOSA & CIA LTDA ME, 

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

Cobrança c/c Responsabilidade Civil por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor de REDECARD S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio 

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

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

item ‘g’ de (ID 25464797, pág.23), 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 09h30min, 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, 25 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005830-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOMAR FERNANDES DA SILVA (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))

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30127568, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003911-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA GOMES SILVA SANTOS (REU)

LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS (REU)

BPS TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

PEDRO DA SILVA SANTOS (REU)

ALESSANDRA ALVES PEREIRA (REU)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 24772302.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004711-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - 036.005.781-03 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30122537, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005829-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WUELITON FERNANDES GUIMARAES (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))

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30402412, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003990-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30402423, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003071-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEDERSON SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30242934, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004784-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETH BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATURETO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (REU)

SERGIO RENE CARDOSO (REU)

ADEMILSON DOS REIS DE MENDONCA (REU)

LAURO SALVATI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004784-16.2020 Ação: Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios Autora: Iveth Brandão. Réus: Sérgio Rene Cardoso e Outros. 
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Vistos, etc. IVETH BRANDÃO, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios” em desfavor de SÉRGIO RENE CARDOSO, com qualificação 

nos autos e FATURETO FABRIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, 

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) especificando os valores 

dos pedidos formulados, nos termos do art. 319, inciso IV, do Código de 

Processo Civil; b) carreando aos autos matrícula atualizada o imóvel, eis 

que ausente nos autos, nos termos do art. 320 do Código de Processo 

Civil, 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, 25 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004561-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3 FRONTEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELLIPE CHERRI OGRODOWCZYK OAB - RO6819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTUS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PAULO DE SOUZA PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004561-63.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: São 

Francisco do Guaporé - RO Autor: Comércio de Combustíveis 3 Fronteiras 

Ltda – EPP. Réu: Protettus Ind. e Com. De Madeiras Ltda - EPP. Vistos, etc. 

Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a secretaria 

observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, 

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

dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com 

as baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004046-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NICANOR LEOPOLDO NUNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES OAB - 384.811.701-00 (REPRESENTANTE)

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre a certidão de ID 30674470.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008196-23.2018.8.11.0003

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:

MARISA TEREZINHA FACHIM (EXECUTADO)

ANILTON NEVES DA MAIA (EXECUTADO)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JORGE CORREIA FARIAS (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003130-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

dias, informe a numeração ou quadra e lote do endereço do executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007521-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JEAN ARCOVERDE ANGELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão Processo n. 1007521-60.2018.8.11.0003 Tendo 

em vista a Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020, que decretou o 

fechamento das portas do judiciário até o dia 20/04/2020 e suspendeu a 

expedição de mandados (art. 5º), certifico que não haverá tempo hábil 

para o cumprimento do mandado requerido no ID 29730943 e deferido no 

ID 30281266. Destarte, impulsiono o feito e intimo a parte autora a 

manifestar-se nos Autos acerca da presente certidão, bem como, intimada 

a manifestar-se sobre a correspondência devolvida ID 3056718. 

Rondonópolis, 25 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002261-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LINDE SACHETTI (REQUERIDO)

LIDIANE DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

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

dias, manifestem sobre as correspondências devolvidas de ID's 30568059 

e 30595106.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004721-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARROS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTACAO DE 

MERCADORIA EM GERAL DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004721-88.2020 Ação: Exibição de Documentos Autor: João Batista 

Barros de Carvalho. Réu: Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação 

de Mercadorias em Geral de Rondonópolis - SINTRAMORGIR Vistos, etc. 

JOÃO BATISTA BARROS DE CARVALHO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Exibição de Documentos” 

em desfavor de SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO 

DE MERCADORIAS EM GERAL DE RONDONÓPOLIS - SINTRAMORGIR, 

pessoa jurídica de direito privado, 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. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 25 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004504-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SANCHES ALVES DA SILVA (AUTOR)

ERNANI DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA OAB - DF55218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA SANTANA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004504-45.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autores: Marinalva Sanches Alves da Silva e Outro. Réu: Sebastião de 

Souza Santana. Vistos, etc. MARINALVA SANCHES ALVES DA SILA e 

ERNANI DIAS DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressaram neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” 

em desfavor de SEBASTIÃO DE SOUZA SANTANA, 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 
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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, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil: a) indicando o Código de Endereçamento 

Postal (CEP) do réu, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo 

Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) carreando aos autos 

procuração ad judicia devidamente assinada pelos autores, eis que o 

documento de (ID 30247171) é apócrifo, nos termos dos artigos 104 e 320 

do Código de Processo Civil; c) carreando novamente aos autos o 

documento de (ID 30247164, pág.07), eis que ilegível (cortado); d) 

acostando aos autos cópia do documento pessoal (com foto) dos autores, 

bem como, comprovante de endereço no qual os autores figurem como 

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

de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, 

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

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004567-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS OAB - DF23642 

(ADVOGADO(A))

PHORMASCLIN FISIOTERAPIA LTDA OAB - 11.120.667/0001-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004567-70.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Phormasclin Fisioterapia e Estética. Réu: Cielo S/A. Vistos, etc. 

PHORMASCLIN FISIOTERAPIA E ESTÉTICA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais” em desfavor de CIELO S/A, pessoa jurídica de 

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

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

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

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, indicado os supostos valores debitados pela empresa ré, 

bem como, carreando aos autos os respectivos comprovantes, nos 

termos do art. 320 do Código de Processo Civil; b) carreando aos autos 

contrato social da parte autora, eis que indispensável à propositura da 

demanda, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil; c) 

carreando aos autos procuração ad judicia devidamente assinada pela 

parte autora, eis que o documento de (ID 29042797) é apócrifo, nos 

termos dos artigos 104 e 320 do Código de Processo Civil; d) recolhendo 

as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento 

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

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá 

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004911-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NUNES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004911-51.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Wanderson Nunes Paiva. Réus: Maurina de Jesus Silva Rodrigues e 

Outro. Vistos, etc. WANDERSON NUNES PAIVA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais” em desfavor de MAURINA DE JESUS SILVA 

RODRIGUES, com qualificação nos autos, e HDI SEGUROS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

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

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

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

da ré Maurina de Jesus Silva Rodrigues, nos termos do artigo 319, II, do 

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

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

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

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))
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FLAVIA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

RONILDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE DA COSTA CAMPOS (REU)

EDUARDO LINDE SACHETTI (REU)

 

Intimação dos advogados das requerentes para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestem sobre as correspondências devolvidas de ID's 

30595108 e 30568064.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004328-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICIO FELIX DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004328-66.2020 Ação: Notificação Autor: Kappa Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. Réu: Alicio Felix de Brito. Vistos, etc. KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Notificação 

Judicial” em desfavor de ALICIO FELIX DE BRITO, com qualificação nos 

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

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

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

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) indicando o Código de Endereçamento 

Postal (CEP) das partes, nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) recolhendo as 

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

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

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá 

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005040-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONAI MANOEL DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005040-56.2020 Ação: Responsabilidade Civil por Danos Materiais 

Autora: Granlider Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. Réu: 

Elionai Manoel da Silva. Vistos, etc. GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Responsabilidade Civil 

por Danos Materiais” em desfavor de ELIONAI MANOEL DA SILVA, com 

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

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

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

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

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

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

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

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

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de março de 2020. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004905-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KRISLEN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA OAB - MT27946/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004905-44.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico 

Autora: Amanda Krislen Rodrigues da Silva. Réu: Avon Cosméticos Ltda. 

Vistos, etc. AMANDA KRISLEN RODRIGUES DA SILVA, com qualificação 

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

Inexistência de Negócio Jurídco” em desfavor de AVON COSMÉTICOS 

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

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a autora que não possui 

relação contratual com a ré; que soubera estar seu nome e CPF inscritos 

nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos contratos de nº 

76825745963421182019 e 76825745081868192019, nos valores de R$ 

328,77 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e 

R$255,69 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), respectivamente, conforme documento de (ID 30453188); que, 

registrara boletim de ocorrência, conforme documento de (ID 30453951). 

Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de urgência que a ré 

a) suspenda a cobrança dos contratos discutidos nos autos, bem com, 

suspenda o cadastro existente em nome da autora na empresa ré; b) 

retire o nome e CPF da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito; e, 

c) se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária, nos termos do item ‘a’ de 

(ID30453180, pág.28). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

30453189 e ID 30453941), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

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

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

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

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

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

Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 

10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
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24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a) que a ré se 

abstenha de efetuar cobranças relacionadas aos contratos discutidos nos 

autos; b) que a ré suspenda eventual cadastro existente em nome da 

parte autora no seu banco de dados; c) a exclusão do nome e CPF da 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos contratos de nº 

76825745963421182019 e 76825745081868192019, nos valores de R$ 

328,77 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e 

R$255,69 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), respectivamente, conforme documento de (ID 30453188), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por 

descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (ID 

30453180, pág.29), 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 10h00min, no 

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

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

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

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

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 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: 1005044-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALCANTARA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005044-93.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Flávio Alcântara Ferreira. Réu: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento 

e Investimento. Vistos, etc. FLÁVIO ALCÂNTARA FERREIRA, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de BV FINANCEIRA 

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

direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. Aduz a parte autora que não possui relação contratual 

com a ré; que soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão de um suposto contrato de nº 

10274000021647, no valor de R$4.885,56 (quatro mil, oitocentos e oitenta 

e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme documento de (ID 

30542399). Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré retire o nome e CPF da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão do débito discutido nos autos, sob pena de 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘II’ 

de (ID 30542395, pág.07). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

30542400 e ID 30542401), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

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

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

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

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

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

Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 

10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do 

nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão 

do contrato de nº 10274000021647, no valor de R$4.885,56 (quatro mil, 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme 

documento de (ID 30542399), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de 

consequência, determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para 

que procedam a suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da 

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

ônus da prova requerido no item ‘V’ de (ID 30542395, 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 

09h00min, 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.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005149-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCOS BELLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005149-70.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Sandro Marcos Belleti. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. SANDRO MARCOS BELLETI, com qualificação 

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

Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

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

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidor de energia elétrica 

da Unidade Consumidora nº6/1380620-3; que, a ré imputa-lhe débitos nos 

valores de R$1.305,90 (um mil, trezentos e cinco reais e noventa 

centavos) e R$1.363,17 (um mil, trezentos e sessenta e três reais e 

dezessete centavos), ambas com vencimento para o dia 30/07/2019; que, 

os referidos valores correspondem à recuperação de consumo, conforme 

documento de (ID 30622091). Ademais, não comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as faturas regulares. Por derradeiro, a parte 

autora requer em sede de tutela provisória de urgência que a parte ré 

abstenha-se de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como, abstenha-se de suspender o fornecimento 

de energia elétrica, em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena 

de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do item ‘1º’ (ID 30621532, pág.12). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (ID 30622092), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

processo. Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

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

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

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

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada, senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos 

medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite 

uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo 

seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento 

de energia. Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 

DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento de energia elétrica como 

meio de obrigar o usuário ao pagamento de débitos pretéritos extrapola os 

limites da legalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080288061, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” 

(TJ-RS - AI: 70080288061 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. É lícita, após aviso 

prévio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do 

inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. O corte 

amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se abusivo e ilegítimo, pois 

constrange o consumidor ao pagamento, sem atender aos interesses da 

coletividade, em manifesta afronta ao disposto no art. 42 do CDC. Hipótese 

dos autos em que se encontram presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, 

notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título de 

recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a tutela provisória de 

urgência suplicada na inicial para determinar que a empresa ré 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº nº/1380620-3, bem como, de incluir o nome e CPF da 

parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos débitos 

discutidos nos autos (ID 30622091), sob pena de aplicação de astreintes 

no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, 

limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da tutela 

provisória de urgência à comprovação nos autos da quitação das faturas 

regulares referentes ao período de fevereiro/2019 a fevereiro/2020, eis 

que ausente tal informação nos autos. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘6º’ de (ID 30621532, 

pág.12), 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 art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 

de agosto de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

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

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

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

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

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004943-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEDSON DIAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IRANI TOCICO IAMASSAKI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004943-56.2020 Ação: Reintegração de Posse Autor: Joziedson Dias 

Lima. Ré: Irani Tocico Iamassaki. Vistos, etc. JOZIEDSON DIAS LIMA, com 

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

Reintegração de Posse” em desfavor IRANI TOCICO IAMASSAKI, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da 

ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 

98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

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

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

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

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

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

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

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

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

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

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

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

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

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

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

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

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

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

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há 

que se destacar que, conforme contrato de (ID 30474804), o autor 

realizara o pagamento à vista da importância de R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) para a aquisição do imóvel descrito e caracterizado 

nos autos, não se consubstanciando, portanto, nos critérios de 

miserabilidade legal. Desta forma, podemos afirmar que a presunção de 

pobreza não opera automaticamente, com a simples declaração afirmada 

pela parte autora, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais. Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático eu se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de pobreza, deferindo 

ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil Comentado, 2º Ed. 

São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, ainda que admita a 

parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas 

processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em 

comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. Sobre o 

tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. 

Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando 

houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade 

financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 

08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo 

Civil de 2015veio positivar orientação, há muito consolidada pela 

jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de 

veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela 

pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 

99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se 

houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o 

Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas 

ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, 

Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.’””(TJ-MT - AI: 01088103320168110000 108810/2016, Relator: 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 

22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) 

Assim, tenho para mim que, a declaração pura e simples da parte 

interessada, não constitui prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga 

o Juiz a curvar-se às suas alegações. Dessa forma, deve-se indeferir o 

pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao requisito da 

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

que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita condição 

incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se notar que o 

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

desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de 

seus direitos fundamentais que lhes são negados pelo Estado. 

Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora não faz jus 

à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos 

que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de 

que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão 

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

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

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

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

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

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

de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º e §7°, 

da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, o que 

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

Roo-MT, 25 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004934-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA STEFANI MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004934-65.2018 Ação: Restituição de Valores c/c Pedido Liminar 

Autora: Nathalia Stefani Mota. Réu: Banco Honda S/A. Vistos, etc. 

NATHALIA STEFANI MOTA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Restituição 

de Valores” em desfavor de BANCO HONDA S/A, com qualificação nos 

autos. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora deixara de 

proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme determinado no (ID 

23059171) e certificado no (ID 29283288), vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de lei que a petição inicial 

não pode ser despachada sem o recolhimento das custas inicial, 

consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e 

não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar da 

data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO a presente “Ação de Restituição de Valores” promovida por 

NATHALIA STEFANI MOTA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

BANCO HONDA S/A, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no 

inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de 

consequência, determino o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte autora. Sem honorários, 

haja vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em 

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

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003381-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGADO)

ALEXANDRE NOVATA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003381-51.2016 Ação: Embargos de Terceiro Autora: Francisca da Cruz 

Ferreira Réus: Mundial Transportes Logisticas Ltda-ME e Outro Vistos, 

etc... FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA-ME e 

ALEXANDRE NOVATA, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado, vieram-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Francisca da Cruz Ferreira aforou a presente ação em desfavor de 

Mundial Transportes Logísticas Ltda-me e Alexandre Novata, com objetivo 

de liberar o veículo descrito e caracterizado nos autos. Destarte, a autora 

não mais possui interesse de agir, em virtude da perda do objeto em face 

da entrega do veículo, conforme se pode constatar pelo documento de 

(fl.149 – Id 30502892). Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro 

Júnior, citando Amaral dos Santos, in verbis: “O interesse de agir, que é 

instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do 

processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa 

maneira, que há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não 

propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, 

necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. 

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade do processo, 

mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação ‘que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão, o direito que nos afirmamos 

titulares” (Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, v. I, 17ª Ed. p. 56) 

Assim, restou configurada a aludida perda de objeto da presente ação em 

face da entrega do veículo, por isso, não há outro caminho a ser trilhado a 

não ser a extinção da ação, sem julgamento de mérito, em virtude de sua 

perda de objeto, repito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, Julgo e Declaro, por sentença, extinto o presente processo, 

promovido por FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA, em desfavor de 

MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA-ME e ALEXANDRE NOVATA, 

com qualificação nos autos, sem julgamento de mérito e o faço com fulcro 

nos artigos 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

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

causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto 

no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 25 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1001802-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS (OPOENTE)

LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (OPOSTO)

IVANILDO BATISTA DE MOURA (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001802-63.2019 Ação: Oposição Autor: Edvaldo Andrade de Souza Reis 

e Outra Ré: N. C. Imobiliária Ltda Vistos, etc... EDVALDO ANDRADE DE 

SOUZA REIS e LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de N. V. IMÓVEIS LTDA, com qualificação nos autos e 

após devidamente processado, vieram-me conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Edvaldo Andrade de Souza Reis e Luzia Jesus 

dos Reis Andrade aforaram a presente ação em desfavor de N. C. 

Imobiliária Ltda e Alexandre Novata, com objetivo de afastar o direito 

discutido pelos opostos nos autos da ação nº 1004754-49.2018, 

reconhecendo-se a posse e propriedade dos opoentes. Destarte, os 

autores não mais possuem interesse de agir, em virtude da perda do 

objeto em face do acordo extrajudicial firmado entre os opoentes e 

opostos, conforme se pode constatar pelo documento de (fl.174 – Id 

28140633). Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior, citando 

Amaral dos Santos, in verbis: “O interesse de agir, que é instrumental e 

secundário, surge da necessidade de obter através do processo a 

proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há 

interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade do processo, mas 
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especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação ‘que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão, o direito que nos afirmamos 

titulares” (Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, v. I, 17ª Ed. p. 56) 

Assim, restou configurada a aludida perda de objeto da presente ação em 

face da entrega do veículo, por isso, não há outro caminho a ser trilhado a 

não ser a extinção da ação, sem julgamento de mérito, em virtude de sua 

perda de objeto, repito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, Julgo e Declaro, por sentença, extinto o presente processo, 

promovido por EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS e LUZIA JESUS DOS 

RESIS ANDRADE, em desfavor de N. C. IMOBILIÁRIA LTDA, com 

qualificação nos autos, sem julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

no pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

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

causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto 

no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 25 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010570-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO SERAFIM DA SILVA OAB - MS23871 (ADVOGADO(A))

JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT25929/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 n° 

1010570-75.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autor: Edivaldo Alves de Moura Ré: Oi S/A Vistos, etc... EDIVALDO 

ALVES DE MOURA, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de OI S/A, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, requereu a extinção da ação (fls.35 – Id 

29788208), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O pedido formulado pelo autor é pertinente, por isso, por isso, deve 

ser deferido, assim, homologo a extinção da ação, uma vez que o pedido 

vem devidamente comprovado. 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 EDIVALDO ALVES DE 

MOURA, desfavor de OI S/A, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

uma vez 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., 25 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003552-37.2018.8.11.0003

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:

LEOLINO DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003552-37.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S/A 

Réu: Leolino de Souza Neto Vistos, etc... BANCO HONDA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' em desfavor de LEOLINO DE 

SOUZA NETO, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da 

Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido. Devidamente citado e apreendido o 

veículo, não contestou o pedido, tendo o procurador do autor requerido o 

julgamento antecipado, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeira as alegações de fato 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO HONDA 

S/A, em desfavor de LEOLINO DE SOUZA NETO, com qualificação nos 

autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor 

o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em 

julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 25 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002516-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TEODORO DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002516-28.2016 Ação: Monitória Autor: Marcelo Henrique Moussalem 

Réu: Adalberto Teodoro de Castro Vistos, etc... MARCELO HENRIQUE 

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

ingressou com a presente “Ação Monitória” em desfavor de ADALBERTO 

TEODORO DE CASTRO, com qualificado nos autos, aduzindo: “Que, é 

credor do réu na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), representado 

pelo cheque nº AA-000178, Banco Itaú S/A, emitido em 21 de junho de 

2013, com vencimento para o dia 21 de junho de 2013; que, levado à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 16 de 349



cobrança, não obteve sucesso;que, procurou solucionar a questão de 

forma amigável, não obtendo êxito, assim, pugna pela procedência da 

ação, com a condenação dos réus nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$5.265,38 (cinco mil, duzentos e 

sessenta e cinco reais, trinta e oito centavos), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”. Deferido o requerimento inicial, 

expediu-se carta de citação, não se logrando êxito na citação do réu, 

sendo requerida a citação por edital, o que foi deferido. Devidamente 

citado, por edital, não contestara o pedido, restando revel, sendo nomeado 

Curador Especial que apresentou defesa, por negativa geral. Instada a se 

manifestar, o procurador do autor requereu o julgamento do feito no 

estado em que se encontra, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Pois bem. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e 

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

merece acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a 

demonstrar que a dívida existe e vem representada por início de prova. A 

propósito, o documento hábil a instruir a ação monitória, em princípio, deve 

emanar do devedor de soma em dinheiro ou obrigado a restituir coisa 

fungível ou determinado bem móvel ou, se não emanado dele, deve ser 

verossímil, afastando qualquer incerteza, mesmo que produzido pelo 

autor, mas possa ser completado pelos demais meios de provas admitidos 

em direito. No caso em pauta, o autor carreou com a inicial os documentos 

necessários ao manejo da presente ação e, em sendo assim, a ação 

monitória remédio processual pertinente à cobrança do crédito, dada a 

ausência de sua liquidez e certeza. Com relação ao termo a ‘quo’ da 

correção monetária, por tratar-se de mera recomposição do valor da 

moeda, sua incidência inicia-se a partir do vencimento. "AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO EM VIRTUDE DE ALEGADO FURTO DA 

CÁRTULA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. "Não se podendo entender como uma 

penalidade, mas apenas a recomposição do valor da moeda desvalorizada 

pela inflação, a correção monetária deve incidir a contar da emissão do 

cheque, ainda que devolvido por sustação decorrente de alegado furto da 

cártula. (TJSC -Ap. Cív. n. 98.015204-6, de Jaraguá do Sul, Rel. Des. 

Carlos Prudêncio, DJ de 15.01.99) Quanto aos juros moratórios, esses são 

devidos a partir da citação do devedor para o processo monitório, 

momento em que ele foi constituído em mora, em conformidade com o art. 

219, do CPC. De fato, "esses juros, em se tratando de obrigações 

afetadas pela prescrição executiva, computam-se efetivamente a contar 

da data da citação inicial do obrigado, em conformidade com o que dispõe 

art. 219, do CPC, pois o ato processual da citação equivale ao momento 

em que o devedor é devidamente constituído em mora" (TJSC -Apelação 

cível n. 2004.003703-1, rel. Des. Trindade dos Santos, j. em 21.10.2004). 

"Ação monitória. Duplicatas não aceitas acompanhadas de instrumentos 

de protesto e comprovantes de entrega das mercadorias. Perícia contábil 

que apontou o registro das notas fiscais e a efetiva entrega dos produtos. 

Recebimento das mercadorias por empregado da empresa. Juros de mora. 

Incidência a partir da citação" (TJSC - Apelação cível n. 2001.024403-9, de 

Criciúma, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. em 12-8-2004). Em sendo 

assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. 

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

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação Monitória” 

aforado por MARCELO HENRIQUE MOUSSALEM, pessoa jurídica de direito 

privado em desfavor de ADALBERTO TEODORO DE CASTRO, com 

qualificação nos autos, para condena o réu no pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil mil reais), devendo ser acrescidas de juros de 

mora 1% ao mês a contar da citação e correção monetária INPC a partir do 

vencimento do débito, bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito 

devidamente atualizado. Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no 

art. 701 e seguintes do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 25 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio 

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

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001988-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - MT0010931S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAP MTS PNEUS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GRSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001988-57.2017 Ação: Consignação em Pagamento Autora: Construtora 

Tripolo Ltda Ré: Bap MTS Pneus Ltda - EPP Vistos, etc... CONSTRUTORA 

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

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Consignação em 

Pagamento" em desfavor de BAP MTS PNUS LTDA- EPP, com qualificação 

nos autos, aduzindo, em síntese: “Que, no ano de 2014, adquiriu junto à 

ré, serviços e produtos de recapagens de pneus; que, em face da 

dificuldade financeira, ficou impossibilitada de honrar os compromissos, 

razão pela qual, teve seu nome lançado no cadastro de inadimplentes; 

que, mais tarde procurou a ré para saldar o débito, não logrou êxito, pois, 

segundo as notícias a mesma encerrou suas atividades, assim, requer a 

citação da empresa ré, bem como o depósito do débito e, ao final, a 

procedência da ação, com a condenação da mesma nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá a causa o valor de R$ 649,11 

(seiscentos e quarenta e nove reais, onze centavos)”. O pedido de 

antecipação dos efeitos a tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, bem como ocorrendo o depósito. Devidamente citada, por edital, 

não ofereceu contestação, sendo decretada a revelia e nomeado Curador 

Especial, o qual apresentou defesa, por negativa geral. Instada a se 

manifestar, a autora, requereu o julgamento antecipado da lide, vindo-me 

os autos conclusos; É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória, por isso, passo ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra, na forma inciso I, do artigo 355 do Código 

de Processo Civil. Outrossim, "Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ 

- 4a Turma Ag 14.952-DF agra rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 

9.513). De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é 

revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código 

de Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 
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servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Ademais, 

analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos 

levados a efeito pela ré, vejo que há elementos plausíveis para atendê-lo. 

O Código Civil é expresso em afirmar, no seu artigo 335 e incisos, que a 

consignação tem lugar: I) - Se o credor, sem justa causa, recusar receber 

o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II)- Se o credor não for, 

nem mandar receber a cousa no lugar, tempo e condições devidas; III) - Se 

o credor for desconhecido, estiver declarado ausente, ou residir em lugar 

incerto, ou de acesso perigoso e difícil; IV) - Se ocorrer dúvida sobre 

quem deva legitimamente receber o objeto de pagamento; V) - Se pender 

litígio sobre o objeto de pagamento; VI) - Se houver concurso de 

preferência aberto contra o credor ou se este for incapaz de receber o 

pagamento. Já o Código de Processo Civil registra no artigo 890 e 

parágrafos que, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro 

requer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa 

devida. Do quadro fático colocado na exordial, concluo que a pretensão 

do autor em consignar o valor que entende devido, referente ao valor do 

débito vencido, para eximir-se da responsabilidade contratual deve, à 

evidência, como já frisado, ser aceito. A ação de consignação em 

pagamento nada mais é do que uma modalidade de adimplento das 

prestações, independentemente da anuência do credor, mediante depósito 

ofertado em juízo. Ensina a melhor doutrina que a consignatória possui 

cabimento quando o pagamento se afigura voluntário, haja vista a 

possibilidade de liberação do devedor que não encontra meios de pagar 

sua dívida pela via da normalidade. Na abalizada doutrina de Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol.III, 31ª ed. Forense, 

página 17, colhe-se que “ao permitir o depósito judicial liberatório, cuida a 

lei, pois, de contornar situações” como: “a) a da impossibilidade real do 

pagamento voluntário – 1). Por recusa injusta de receber a prestação por 

parte do credor; 2). Por ausência, desconhecimento ou inacessibilidade do 

sujeito ativo da obrigação; e, b) – a da insegurança ou risco de ineficácia 

do pagamento voluntário: 1. por recusa do credor de fornecer a quitação 

da dívida; 2. por dúvida fundada quanto à pessoa do credor; 3. por 

litigiosidade em torno da prestação entre terceiros; 4. por falta de quem 

represente o credor incapaz”. Face ao exposto, o mais que consta dos 

autos e princípio de direito atinentes à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ação aforada por CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, em desfavor de BAP MTS PNEUS LTDA EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, para declarar extinta a obrigação junto à 

ré no importe de R$ 649,11 (seiscentos e quarenta e nove reais, onze 

centavos), autorizando, desde já, o levantamento da importância por parte 

da ré, mediante as cautelas de estilo, ratificando a decisão concessiva da 

tutela. Condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), e o faço com 

amparo no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitada em 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 25 de 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-86.2016.8.11.0003

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:

DELZA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO VALDELINO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito INTIMANDO a procuradora da parte autora para, no 

prazo legal, MANIFESTAR acerca do cumprimento da Carta Precatória na 

comarca de Poxoréo, tendo em vista a falta de resposta, até a presente 

data, ao oficio enviado por este juízo (Id 19537513), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002569-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (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 sobre a correspondência devolvida ID retro, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004412-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FERREIRA CORREIA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida ID retro, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001617-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001617-25.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES RÉU: VIVO S.A. 

Vistos etc. Defiro a AJG postulada na exordial. No mais, a tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” (grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento 

do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pelo requerente não 

denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao ponto 

de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. Com efeito, no 
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caso vertente, ao menos em fase de cognição sumária, não vislumbro 

demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da 

alegada ilegalidade na cobrança, objeto da liça, tendo em vista que não 

restou evidenciada nos autos a falha na prestação de serviço, o registro 

da reclamação, ou mesmo protocolo de pedido de cancelamento alegado 

na inicial. Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a 

instrução processual, terei maiores elementos para análise da 

controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde 

a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014)”. (destacamos). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine”. (destacamos) Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. No mais, nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação, para o dia 04/06/2019, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006814-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDIO GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no feito, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004185-19.2016.8.11.0003

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 de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001562-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS ALENCASTRO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Intimação do Dr. WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO e Dr EDUARDO SILVA 

MADLUM, para que no prazo de 05 (cinco) dias, procedam 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002694-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA ROMEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para querendo, 

contrarrazoarem os Embargos de Declaração opostos nos ID 25252968 e 

ID 25253330.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008652-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CARLOS FERNANDES (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011006-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MARINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007387-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REU)

EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Dr. LEONARDO SPERB DE PAOLA, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007387-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REU)

EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004942-76.2017.8.11.0003

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:

A. DO N. ROSA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006903-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BESERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1000670-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (AUTOR(A))

LACIMAR DO NASCIMENTO CANUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

Intimação do Dr. GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003217-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LINDOLFO NECKEL TRAMPUSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/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 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003217-81.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): RODRIGO LINDOLFO NECKEL TRAMPUSCH RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Defiro os benefícios da AJG. A parte autora manifesta desinteresse 

na realização de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré, na forma 

requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em quinze dias, 

consignada as advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a 

parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005927-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SOARES DE LIMA (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 no feito, requerendo o que de direito, face ao término do 

período de suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004605-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAYK RIBEIRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-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 

Contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001857-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO , 22 de novembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1001857-19.2016.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA - MT19177/O OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001857-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-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, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002363-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

Intimação do Dr. EDUARDO CHALFIN, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011461-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005195-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON AGUILERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005195-59.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REQUERIDO: 

ADILSON AGUILERA Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo 

a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005215-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA TREVISAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005215-50.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA ABADIA PEREIRA REU: ROZANGELA TREVISAN 

Vistos, etc. DEFIRO a AJG postulada. Considerando que o requerente 

procedeu ao pagamento das custas inicias, verifico que a petição inicial 

atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. 

Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais se o mandado 

for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, 

no mandado que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, na forma do 

artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008156-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008156-41.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATA CRISTINA DE ALMEIDA REQUERIDO: SOLIMOES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Vistos, etc. 

Primeiramente, CERTIFIQUE-SE acerca da intimação pessoal da autora. 

Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000875-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA LORRAINE DE SOUZA OAB - MT25805/O (ADVOGADO(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO (REU)

MAURO MENDES DE ANDRADE (REU)

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000875-97.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA REU: ASSOCIACAO 

DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO, WELLINGTON 

ANTONIO FAGUNDES, MAURO MENDES DE ANDRADE Vistos etc. Antes 

de analisar o pedido de citação editalícia dos requeridos ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO e MAURO MENDES DE 

ANDRADE, determino a prévia requisição de informações acerca do 

endereço dos mesmos junto ao INFOJUD. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001024-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALMEIDA PORTELA (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 DESPACHO Processo: 1001024-93.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDER ALMEIDA PORTELA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

reconvinte/requerida a fim de providenciar o recolhimento das custas da 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002627-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LANDER XAVIER SOUZA BADIN (AUTOR(A))

RAFAEL MARTINS BADIN (AUTOR(A))

GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002627-07.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO, RAFAEL MARTINS 

BADIN, JANAINA LANDER XAVIER SOUZA BADIN REU: SIMONE 

APARECIDA DE FARIA DUTRA Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, tendo em 

vista que, citada, a requerida não compareceu em audiência designada e 

nem apresentou justificativa. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004872-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004872-88.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDO FRANCO DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Muito embora, citada, a requerida não 

tenha se manifestado nos autos, não se pode olvidar que, a teor do 

parágrafo único do art. 346, do CPC, “O revel poderá intervir no processo 

em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” e que 

“Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações 

do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os 

atos processuais indispensáveis a essa produção. (art. 349, CPC). 

Portanto, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007232-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007232-30.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 

EXECUTADO: LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. 

Anteriormente a análise do pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome da parte executada, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do crédito exequendo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002230-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002230-16.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LAURICE RODRIGUES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Tendo em vista a certidão retro, 

intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do processo, sob pena de extinção (artigo 485, 

§1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006557-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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VALCIR GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ARAUJO DE MOURA OAB - MT21754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006557-04.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALCIR GONCALVES LEITE REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos etc. Tendo em vista a certidão retro, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do processo, sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC). 

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008105-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LUIZ VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL 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 

manifestar-se no feito, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003053-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 17 de janeiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE acerca da Correspondência Devolvida, no prazo legal. 

Processo: 1003053-24.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 5.873,64; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) Parte Autora: AUTOR: KARINA DOS REIS 

BELTRAO GUIMARAES Parte Ré: RÉU: VINICIUS ANTUNES DE SOUZA 

MANZANO 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013064-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEDREIRA AMANCIO (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. BEM COMO comprovar nos autos o recolhimento das 

custas de distribuição da CP.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004600-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002720-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSALINA SILVA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-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 os procuradores das partes acerca do 

retorno dos autos do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000269-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL 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 acerca do 

retorno dos autos do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003905-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIANA (EXECUTADO)
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Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora acerca do 

retorno dos autos do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA BONIFACIO DE MATOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (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))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes acerca do 

retorno dos autos do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002473-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, PROCEDA-SE À intimação dos 

advogados das partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, em 10 dias, JUSTIFICANDO-AS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002473-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, PROCEDA-SE À intimação dos 

advogados das partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, em 10 dias, JUSTIFICANDO-AS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007737-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MA NUNES DE OLIVEIRA-ME (REU)

 

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 

23170133, bem como para requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013094-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIUCE MORAIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO PIO - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013094-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): IRANIUCE MORAIS DE SOUZA REU: JOSE OLAVO PIO - ME 

Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora as 

provas que pretende produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001834-73.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOAO MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO EXECUTADO: 

LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento da 

execução, 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-46 PROTESTO

Processo Número: 1005204-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005204-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se o petitório de ID 

22198650 e documentos que o acompanham. Sem prejuízo, em igual 

prazo, especifique a parte autora as provas que pretende produzir na 

contenda, justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000965-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERCIL CARNEIRO FILHO (EXECUTADO)

CERISONEIDE PEREIRA DE SOUZA E LACERDA (EXECUTADO)

V CARNEIRO FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000965-13.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: V CARNEIRO FILHO - ME, CERISONEIDE PEREIRA DE SOUZA 

E LACERDA, VANDERCIL CARNEIRO FILHO 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 21548271 ), 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006969-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GJ TRANSPORTADORA LTDA - ME (REU)

GLEICY APARECIDA GOMES (REU)

JADIR DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, MANIFESTAR acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005218-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO COUTO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005218-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE MAGNO COUTO MENDES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” (grifamos). Portanto, a par da probabilidade do direito há de 

estar presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Risco e perigo não se confundem. Risco é a possibilidade de 

dano, enquanto que perigo é a probabilidade de um dano ou prejuízo. 

Assim, perigo é a causa do risco. Dano nada mais é do que uma ofensa 

material ou moral ao detentor de um bem juridicamente protegido, ao passo 

que o resultado útil do processo “[...] Somente pode ser o 'bem da vida' 

que é devido ao autor [...]”[1] em prazo razoável, sem que se permita 

postergação da prestação jurisdicional. Fato é que, fundado em exação 

unilateral de diferença de consumo, o nome do autor não pode ser incluído 

nos cadastros de inadimplentes. Corroborando o entendimento, trago à 

colação: RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. VALOR EXORBITANTE 

QUE DESTOA DA MÉDIA HABITUAL. DÉBITO CONTROVERTIDO ANTES DO 

SEU VENCIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO 

SUSPENDER O FORNECIMENTO. 1. É entendimento consolidado na 

jurisprudência que havendo controvérsia sobre os valores das faturas do 

consumo de serviço público, sendo este caracterizado como essencial, a 

Empresa fornecedora deverá se abster em realizar sua suspensão ou 

corte, ensejando, inclusive, o deferimento de liminar impeditiva de tal 

procedimento. 2. Não se pode atribuir ao consumidor a pecha de mau 

pagador ou inadimplente, quando, mesmo antes do vencimento das 

faturas, foram contestadas as cobranças, lançadas em valor visivelmente 

discrepante de sua média habitual de consumo. 3. Recurso não provido. 

Decisão Unânime. (TJ-PE - AGV: 3140574 PE , Relator: Stênio José de 

Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 04/11/2014, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 13/11/2014)” (grifamos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA FATURA ORDINÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. 1) O 

corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplência, é 

autorizado para débito atual e desde que haja prévia notificação do 

consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de recuperação de 

consumo de energia, a concessionária não poderá fazê-lo, pois acaba 

tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, assim, o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato e o devido processo legal de apuração 

do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 2) Agravo de 

Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder tutela 

provisória de urgência para determinar que a Companhia de Eletricidade do 

Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no fornecimento de 

energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). Dos autos 

nota-se, todavia, que o débito em questão data de junho de 2017 (ID. 

30640263 - Pág. 3), ou seja, há, aproximadamente, 03 (três) anos. A 

dilação temporal entre o ocorrido e o presente pedido, por si só, já afasta 

o segundo requisito necessário à concessão de uma tutela de urgência, 

ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Do 

acostado aos autos, portanto, em que pese a possibilidade de aventar-se 

a verossimilhança nas alegações, não se vislumbra qualquer ameaça, 

atual ou mesmo vindoura, a ponto de permitir a antecipação dos efeitos da 

tutela nos moldes pleiteado pelo autor. Destarte, entendo que não é o caso 

do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os 

elementos de convicção apresentados no presente momento processual 

pela parte requerente não denotam o perigo de dano. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão ainda trago à colação os seguintes 

arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

PROTESTO. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RECURSO IMPROVIDO. NÃO SE EVIDENCIA O PERIGO DA DEMORA SE O 

DEVEDOR DEMORA MAIS DE UM ANO PARA A JUIZAR AÇÃO 

OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO PROTESTO DE UM TÍTULO. 

SOMENTE SE JUSTIFICA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA 

DETERMINAR O CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL SE FOR DEMONSTRADA DE PLANO A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, DE MODO A ELIDIR A FÉ PÚBLICA 

E A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE GOZAM OS REGISTROS PÚBLICOS. 

INEXISTINDO PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE 

FUNDAMENTAM O PEDIDO, NÃO SE JUSTIFICA O CANCELAMENTO 

ATRAVÉS DE PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA PROVISÓRIA. (TJ-DF 

- AI: 86961520078070000 DF 0008696-15.2007.807.0000, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 17/10/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 25/10/2007, DJU Pág. 92 Seção: 3). (Grifamos). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N. 1.0024.05.781.794-2/001 - BELO HORIZONTE - 

24.11.2005 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. 

AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INSCRIÇÃO OCORRIDA HÁ QUASE 

CINCO ANOS. EXCLUSÃO. ARTIGO 43, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

COSUMIDOR. – [..]. - Se o registro negativado do crédito do agravante não 

gerou perigo de dano desde a sua inscrição, ocorrida há quase cinco 

anos do ajuizamento da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse 

período no sentido de retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, 

não há que se falar em risco para a efetividade da tutela final, para o fim 

de ser deferida a antecipação da tutela reclamada. - Ademais, é vedado 

aos sistemas e cadastros de dados sobre consumidores manter e 

repassar informações negativas ali constantes por mais de cinco anos, 

nos termos do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 

(TJ-MG 100240578179420011 MG 1.0024.05.781794-2/001(1), Relator: 

RENATO MARTINS JACOB, Data de Julgamento: 24/11/2005, Data de 

Publicação: 01/02/2006). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CANCELAMENTO 
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PROTESTO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - 

INDEFERIMENTO. Para o deferimento da tutela antecipada é indispensável 

a existência dos requisitos exigidos pelo art. 273, do Código de Processo 

Civil. Restando evidenciado nos autos a existência de outros protestos em 

nome da parte requerente, resta ausente o perigo da demora, devendo, 

dessa forma, ser indeferido o pedido de antecipação de tutela. Recurso 

não provido. (TJ-MG - AI: 10024122993587001 MG, Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2013). (Grifamos). Salutar trazer à baila 

as colocações de Fredie Didier[2] sobre o tema: “(...) o que justifica a 

tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano : i) concreto (certo), 

e, não, hipotético ou eventual , decorrente de mero temor subjetivo da 

parte; i i) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e 

, enfim , iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha 

aptidão para prejudicar ou impedira fruição do direito”. (negritamos). 

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que 

sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo 

oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o 

pedido em tela. DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada na inicial. 

Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a parte 

autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos presentes 

autos. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de Tutela. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 87. [2] Curso de Direito Processual Civil – v.2 – 

Reescrito com base no NOVO CPC – 11a edição (2016) Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005224-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005224-12.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANIEL AVELINO DA SILVA MENEZES REU: BANCO PAN 

Vistos etc. Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade 

econômica da parte autora indicada nos autos, em especial os holerites de 

ID. 30642982, entendo incabível a concessão da AJG por ela postulada. 

Faz-se mister destacar que os custos dos serviços judiciários exigem 

pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade da justiça, com 

efeito, ser destinada aos efetivamente necessitados. Coadunando com o 

entendimento profligado neste comando judicial trago a colação os 

seguintes julgados: REVISIONAL DE CONTRATO – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO 

RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, mormente 

considerando o elevado valor buscado na ação de execução. (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10037213320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 18/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018). (Negritamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

AGRAVO DESPROVIDO. A assistência judiciária se destina a amparar 

aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, 

necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e 

pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte 

e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de 

pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. (TJ-MT 

- AI: 00939840220168110000 93984/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifamos). ISTO POSTO, e 

com espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, INDEFIRO os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, e DETERMINO a intimação do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas[1] sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 

99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade 

da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para recolhimento ao final, excetuando-se os casos previstos 

em lei. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10046246820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007719-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE SILVA LEAL DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007719-34.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO REU: LUCILENE SILVA LEAL DA COSTA Vistos etc. Tendo em 

vista o atestado de óbito carreado (ID. 19528367), SUSPENDO o 

andamento processual, nos termos do artigo 313, I, do CPC[1]. Por 

conseguinte, DETERMINO a intimação da autora para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo de 90 (noventa dias), nos moldes do art. 313, §2º, 

I, CPC[2]. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - 

pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [2] § 2º Não 

ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz 

determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido 

o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do 

respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 

(seis) meses;

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006007-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FABIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006007-38.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEANDRO FABIANI REU: NORTEC CONSULTORIA ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos etc. Com razão o autor. Revogo o comando 

judicial retro tão somente quanto à sua parte dispositiva, para constar: 

“Isto posto, garantido o juízo (ID. 20686155), DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida para determinar a expedição de ofício ao 4º 

Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos desta Comarca, a fim de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os efeitos do protesto sub judice, 

no valor de R$ 842,82 (oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois 

centavos), bem como para que a demandada, no mesmo prazo, proceda à 

exclusão do nome do demandante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, em relação ao referido débito, caso tenha feito 

aludida inclusão, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais).” Com as retificações pertinentes, 

expeça-se o necessário ao cumprimento da decisão proferida, como já 

determinado. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002410-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES DE LIMA (AUTOR(A))

NATALINA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARYELL VINICIUS FERREIRA OAB - MS17889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MENEGUIM (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002410-66.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERALDO GONCALVES DE LIMA, NATALINA DE SOUZA LIMA 

REU: JAIR MENEGUIM Vistos etc. Cuida-se de ação de imissão na posse 

ajuizada por GERALDO GONÇALVES DE LIMA e OUTRA em face de JAIR 

MENEGUIM, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Pois 

bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou inexitosa (ID 

3714379), razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque no 

artigo 357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, 

tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos 

controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da prova 

oral postulada e, para tanto designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09/09/2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes para, no 

prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 

357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do 

art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T H DE CAMPOS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLETE TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS EIRELI (REU)

UNICO TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000366-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): T H DE CAMPOS & CIA LTDA - ME REU: UNICO TECNOLOGIA 

EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA, JOLETE TECNOLOGIA EM 

PAVIMENTOS ESPECIAIS EIRELI Vistos etc. Defiro o requerimento de ID 

2081604 e, primeiramente, DETERMINO a citação por edital da ré ÚNICO 

TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o disposto no artigo 257, 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: 1000602-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SARTORI TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000602-26.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO SOUZA ARAUJO REU: SARTORI 

TRANSPORTES LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO proposta por MARIA CONCEIÇÃO 

SOUZA ARAUJO em face de SARTORI TRANSPORTES LTDA – ME e 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Não havendo 

preliminares para apreciação, declaro saneado o processo e levanto os 

seguintes pontos controvertidos: a) a causa/dinâmica do acidente e as 

responsabilidades daí derivadas; b) comprovada a versão da autora, a 

ocorrência e extensão dos danos materiais/físicos descritos na petição 

inicial; c) requisitos fáticos para eventual fixação de indenização pelos 

danos extrapatrimoniais: condições econômicas das partes, natureza e 

gravidade do dano, circunstâncias e consequências do dano, 

reversibilidade do dano. Para esclarecimento desses pontos, DEFIRO a 

realização de PERÍCIA postulada pela parte autora e pela requerida 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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. Em consonância com o entendimento albergado pelo E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios da 

Celeridade e da Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a 

possiblidade de impor ao(s) réu(s) o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes, quando o autor é beneficiário da 

justiça gratuita. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento monocrático a 

recurso interposto contra a decisão que, considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os honorários 

periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, 

quando além de esta também ter requerido a produção de tal prova, a 

parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 

01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos). Sendo 

assim, intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, 

currículo, com comprovação de especialização, contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC). O 

causídico deverá diligenciar o comparecimento do (a) autor (a) à perícia, 

em prol da celeridade processual. Em seguida, intime-se o requerido para 

depositar o valor dos honorários, nos termos do art. 95, CPC, no prazo de 

10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Após, intimem-se as 

partes para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem 
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quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II). Posteriormente, 

intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º). A fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, 

DEFIRO ainda a produção de prova documental (já existente nos autos e 

documentos novos – CPC art. 435[1]). Oportunamente deliberarei sobre a 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento, bem 

como os demais pleitos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 435. É lícito às 

partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando 

destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou 

para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. 

Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a 

petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte 

que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los 

anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta 

da parte de acordo com o art. 5º.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003168-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE TAL (REU)

FRANCISLENE MARIA DO COUTO PAIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003168-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR REU: FRANCISLENE 

MARIA DO COUTO PAIVA, RENATO DE TAL Vistos etc. Cuida-se de ação 

de reintegração de posse ajuizada por ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR em face de FRANCISLENE MARIA COUTO PAIVA e OUTRO, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Citados os requeridos 

apresentaram contestação, aduzindo, preliminarmente, falta de interesse 

de agir e incorreção do valor atribuído a causa (ID 17779888). Pois bem. 

Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou inexitosa (ID 

17490717), razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. 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. Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada. Destarte, na 

ação de reintegração de posse não se discute o domínio, e como não é 

possível mensurar o conteúdo econômico do pedido, pois a posse é 

apenas um dos atributos da propriedade, não se aplica o disposição do 

art. 292 do Código de Processo Civil. Assim, é cabível que o valor da 

causa seja fixado em valor estimado, a fim de cumprir o comando do artigo 

291 do Código de Processo Civil, que impõe seja a toda causa atribuído um 

valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

POSSE. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA 

ATRIBUIR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CONTEÚDO ECONÔMICO 

INDEFINIDO DA POSSE. VALOR ESTIMADO. POSSIBILIDADE. REFORMA 

DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Na ação de reintegração de posse o 

valor da causa não é o valor da propriedade, posto se tratar de ação 

possessória e não petitória. A atribuição de valor estimativo ao mero 

direito de posse cumpre o disposto no artigo 291 do CPC. Inaplicabilidade 

do disposto do artigo 292 do CPC. Reforma da decisão. Conhecimento e 

provimento do recurso.” (TJ-RJ - AI: 00343667020178190000 RIO DE 

JANEIRO CAPITAL 7 VARA CIVEL, Relator: ODETE KNAACK DE SOUZA, 

Data de Julgamento: 03/10/2017, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 06/10/2017). (ressaltamos) Logo, MANTENHO o valor 

da causa atribuído na inicial. Inexistindo outras questões preliminares a ser 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada e, para tanto designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09/09/2020, às 15:00 horas. Intimem-se as partes 

para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005283-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CORREIA DE ALCANTARO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - AGENCIA DE 

RONDONÓPOLIS/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005283-97.2020.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO CORREIA DE ALCANTARO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS - AGENCIA DE RONDONÓPOLIS/MT Vistos, etc. Analisando 

os autos, observa-se que a presente ação foi proposta em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com personalidade jurídica de 

Direito Público, que se enquadra no conceito 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008903-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008903-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MICHELE FARIA FERREIRA REQUERIDO: FAIR 
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EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais ajuizada por MICHELE FARIA FERREIRA 

em face de FAIR EDUCACIONAL LTDA., pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial. Pois bem. Tentada a conciliação entre as 

partes a mesma restou inexitosa (ID 17490736), razão pela qual passo ao 

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

questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro 

a realização da prova oral postulada e, para tanto designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/09/2020, às 15:30 horas. Intimem-se 

as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001406-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIAS FRANCISCO PINHEIRO (EXECUTADO)

LUCIANE ALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001406-91.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI EXECUTADO: 

LUCIANE ALVES - ME, NEIMIAS FRANCISCO PINHEIRO Vistos etc. 

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por LUCIANE ALVES – 

ME e NEIMIAS FRANCISCO PINHEIRO em face da execução de título 

extrajudicial lhes move MELISSA CRISTINA PRETEL BERNARDELLI (ID 

13164621). Manifestação da excepta no ID 15530861. 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. Logo, 

o meio utilizado pelos executados 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 

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. Quanto a pedido para 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos excipientes, diante 

da documentação encartada aos autos, hei por bem DEFERI-LO. Destarte, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001490-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SALTARELI DOS SANTOS (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001490-24.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PRISCILA SALTARELI DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Recebo a emenda. No presente 

caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 
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requerimento do credor ou do devedor:(...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Intimem-se os requeridos, conforme o art. 509 e 

511, do CPC/2015, para manifestarem sobre o requerimento de liquidação 

de sentença. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos 

solicita dos pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a 

devida certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA SANTOS DE MOURA JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001884-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DELIA SANTOS DE MOURA JACOB REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação. 

Desnecessária a concordância do réu, eis que sequer compareceu aos 

autos. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A 

APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 

ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, 

cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que 

indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De acordo com a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, 

via de regra, desde que não oferecida a contestação, o autor pode 

requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a 

apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu 

para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 29002192, 

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. Sem custas processuais. Sem honorários ante a ausência de 

contenciosidade na liça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004879-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ALVES COIMBRA LHERMITTE (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004879-51.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER REU: ERIKA ALVES 

COIMBRA LHERMITTE Vistos etc. CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER 

LTDA, devidamente qualificado nos autos, manejou a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de ERIKA ALVES COIMBRA 

LHERMITTE, também qualificada no feito, alegando que é credor da 

requerida no valor atualizado de R$ 15.519,30 (quinze mil, quinhentos e 

dezenove reais e trinta centavos) referente à prestação de serviços 

educacionais. Aduz que a requerida efetuou o pagamento apenas parcial 

da dívida, deixando de adimplir parte do montante e, por isso, pleiteia o 

recebimento do valor descrito na exordial, acrescido de juros e correção 

monetária, além da condenação nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Instruiu a exordial com documentos. Fora recebida a inicial e 

determinada a citação da requerida para comparecer a audiência 

conciliatória (ID. 9289925). Devidamente citada (ID. 22013412), a requerida 

não compareceu ao ato designado e nem apresentou justificativa à sua 

falta. No ID. 22580187, o autor se manifestou pugnando pelo decretação 

da revelia e pelo julgamento antecipado da lide. Em síntese é o relatório. 

Fundamento e DECIDO. De proêmio, registro não haver necessidade de 

produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos 

de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua 

apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o 

julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno porque, além de a 

causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a 

prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. I – 

DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Considerando que a parte requerida, devidamente citada (ID. 22013412), 

faltou, injustificadamente, à audiência de conciliação, tem-se por 

configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte e, com 

fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC[1], aplico à requerida multa de meio 

(0,5)% por cento sobre o valor da causa. Assinalo à parte multada o 

prazo de 10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da multa, 

que deverá ser revertida em favor da União ou do Estado. II – DA REVELIA 

De início, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[2], a 

respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, 

a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o 

julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de 

instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos). Com efeito, o cotejo 

dos autos revela que a requerida, regularmente citada (ID. 22013412), não 

compareceu à audiência e sequer apresentou defesa[3], incorrendo em 

revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos 

articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do CPC. Corroborando tal 

entendimento transcrevo os seguintes arestos: REVELIA. EFEITOS. A 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM 

FACE A REVELIA DO REU E RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS 

CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O 

PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. (ProcessoREsp 2846 RS 1990/0003653-4. Órgão Julgador T4 

- QUARTA TURMA. Publicação DJ 15.04.1991 p. 4302. RSTJ vol. 20 p. 252. 

Julgamento2 de Outubro de 1990. Relator Ministro BARROS MONTEIRO). 

(sublinhamos). A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor 

em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). (negritei). A revelia do 

réu, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter ela o condão de 

acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta 

do Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o requerente quanto aos fatos[4] por 

ele alegados. Conforme analisado acima, a demandada tornou-se revel. 

Muito embora exista contra ela a presunção de veracidade dos fatos não 

contestados, trata-se, de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. No caso vertente, os efeitos da revelia, aliados aos 

documentos apresentados na peça de ingresso, fazem presumir como 

verdadeiros os fatos alegados na exordial. A dívida está perfeitamente 

comprovada, com “quantum” delimitado e insuscetível de qualquer objeção, 

até porque a requerida não impugnou o pedido, onde poderia se defender 

e fazer prova com o intuito de desconstituir a pretensão autoral. Nesta 
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trilha, a existência e origem do débito estão perfeitamente comprovadas 

(ID. 9125605 e ss.), sendo que a requerida, instada a comparecer em 

audiência conciliatória, não compareceu e, de consequência, não fez 

objeção quanto ao valor da dívida, permanecendo silente. Ademais, o 

autor comprovou documentalmente não apenas a certeza da dívida, no 

sentido de quem tem indubitável origem válida e lícita, mas, também a 

certeza do “quantum” financeiro devido, e, bem assim, com a mesma 

qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito, devendo a requerida, 

portanto, satisfazer o débito que não contrapor. Faz-se mister destacar 

que, processualmente, realizou o autor o que lhe competia, ajuizou sua 

pretensão, instruindo-a e postulou a citação da parte demandada. Esta, 

advertida das consequências do não comparecimento, assumiu o risco e 

nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei 

processual[5], a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque 

não questionou o débito anunciado na inicial. Diante de tais fatos e 

documentos, a pretensão autoral, portanto, está firmemente amparada 

pelas normas e princípios da legislação civil e comercial de regência da 

matéria, sendo de rigor a procedência do pedido. Em face do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 15.519,30 (quinze mil, quinhentos e dezenove 

reais e trinta centavos) corrigida monetariamente, com base no INPC, e 

acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

atualização do débito encartada nos autos, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 334. Se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [...] § 8o O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. [2] Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, 

p. 367. [3] Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição;[...] [4] "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). [5] CPC – Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1010017-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA SALES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/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 SENTENÇA Processo: 1010017-96.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANA APARECIDA SALES MACEDO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS promovida por SILVANA 

APARECIDA SALES MACEDO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado. Alega a autora 

ter firmado contrato de adesão com a requerida para prestação de serviço 

de publicidade e comunicação, na condição de “ADCentral Family”, quando 

então teria investido valores para aquisição de pacotes VOIP, recebendo 

espaço no site da requerida, para que, assim, pudesse divulgar produtos 

e serviços, bem com para intermediação, agenciamento e divulgação de 

propagandas e anúncios via internet. Relata que em Sentença proferia 

pela MM Juíza da 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, nos autos de processo 

cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001, principal – AÇÃO CIVIL 

PUBLICA - nº 08000224-44.2013.8.01.0001, publicada no dia 17/09/2015, 

no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 

(www.tjac.jus.br), ficou declarada nulidade dos contratos celebrados, 

bem como condenou a requerida a devolver os valores pagos e não 

restituídos aos divulgadores, através de Liquidação de Sentença. Desse 

modo, para que proponha referida ação de Liquidação de Sentença, e 

assim resgatar os valores investidos e não restituídos, ajuíza a presente 

demanda a fim de ver exibidos os extratos das contas que possuía junto à 

requerida. Deferiu-se o pleito do autor para que a requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, informasse nos autos se existia ou não vínculo entre as 

partes, e, em caso positivo, acostasse aos autos os extratos das contas 

(ID. 11177239). Devidamente citada (ID. 13361857), a requerida, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta (ID. 

13876945), tendo a autora pugnado pela decretação de sua revelia e o 

julgamento antecipado da lide (ID. 21944960). 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 no 

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 proceder” (STJ-4ª Turma, 

REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). De início, nas palavras de 

Fredie Didier Junior[1]: “Ação de produção antecipada de prova e a 

demanda pela qual se afirma o direito a produção de uma determinada 

prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória 

do processo para o qual ela serviria. E, pois, ação que se busca o 

reconhecimento do direito autônomo a prova', direito este que se realiza 

com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária.” No 

que concerne à produção antecipada de provas em específico, o 

legislador processual civil estabeleceu três hipóteses que a admitem, 

quais sejam: [i] quando haja fundado receio de que venha a tornar-se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da 

ação; [ii] a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; e [iii] o 

prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação (art. 381, do CPC). No caso dos autos, a autora objetiva a produção 

antecipada de provas com fundamento no art. 381, inc. III, do Código de 

Processo Civil, vez que o acesso aos documentos referidos, poderá 

apontar, ou não, seu direito a proceder com a Liquidação de Sentença em 

referência. Acerca da exibição de documento ou coisa, a teor do art. 396, 

do CPC, trata-se de permissivo legal para que o Magistrado ordene que a 

parte requerida exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. 

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a requerida foi citada (ID. 

13361857), porém deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação (ID. 

13876945), incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris 

tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do 

art. 344, do CPC. 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). 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). Não obstante a revelia não ter 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 em específico, tendo quedado inerte a requerida, 

deixou de repelir a contento as afirmações do autor, permitindo-nos, por 

corolário, a conclusão pela plausibilidade do alegado. Nos termos do art. 

382, do CPC, cabe autor, em seu petitório inicial, apresentar “as razões 

que justificam a necessidade de antecipação da prova”, bem como 

mencionar “com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair”, o 
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que, diga-se, fora devidamente realizado. Por sua vez, o art. 397, do CPC, 

explicita também caber ao autor, ao formular seu pedido, “[i] individualizar, 

tão completo quanto possível, o documento ou coisa; [ii], explicitar a 

finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o 

documento ou com a coisa, e; [iii] aduzir as circunstâncias em que se 

funda para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder 

da parte contrária.” Portanto, processualmente, realizou a autora o que lhe 

competia, ajuizando sua pretensão com a devida explanação dos fatos 

que dão azo ao seu objetivo postulatório, postulando, ao fim, a citação da 

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 articulados. Calha 

observar, ainda, com supedâneo no § 2º, do art. 382, do CPC, que “O juiz 

não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem 

sobre as respectivas consequências jurídicas.”, ou seja, não existe 

valoração dos fatos, consequências jurídicas ou vinculação processual 

da prova produzida por antecipação. Ademais, de acordo com o art. 400, 

do CPC, “Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: [i] - 

o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no 

prazo do art. 398;”. ASSIM SENDO, tendo em vista que foram vencidas 

todas as etapas processuais atinentes ao feito, considerando que a 

requerida não apresentou manifestação, DECRETO-LHE A REVELIA e 

aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, II, do CPC, diante da PROCEDÊNCIA da ação, e DETERMINO que a ré, 

no prazo de 15 (quinze) dias, exiba os extratos das contas e/ou demais 

documentos referentes ao negócio jurídico entabulado com o requerente, 

sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

espeque no art. 400, do CPC.[2] Condeno a 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. Desnecessário o cumprimento 

das disposições do art. 383, do Código de Processo Civil, porquanto se 

está diante de processo que tramita pelo meio eletrônico. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] DIDIER Jr., Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. Vol. 2, editora juspodivm, 10 edição, 137p. [2] 

Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003815-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003815-06.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: GTL TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: GERARDUS 

JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS Vistos etc. GTL TRANSPORTES 

LTDA, ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, em face de 

GERARDUS J. S. M. MICHELS, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Instruiu a exordial com documentos. Realizada 

audiência de conciliação infrutífera (ID 12082030). A requerida foi 

regularmente citada, tendo apresentado contestação e documentos (ID 

12391090). Impugnação à contestação apresentada no ID 12470754. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Compulsando detidamente 

os autos, verifico que a presente lide deve ser extinta, sem resolução de 

mérito, considerando que restou incontroverso nos autos que a dívida 

objeto da liça foi quitada em 19/06/2017 (ID 12391102), após o ajuizamento 

da presente ação (16/06/2017). A respeito da vexata quaestio em exame, 

confira-se os arestos abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELOS 

APELADOS.I - "Se o autor no desenvolver do processo, 

administrativamente, obtém o que postulara na inicial, a comunicação do 

fato ao juízo implica cessação do interesse de agir e não desistência" 

(STJ-6ª T., REsp 36.919-3, Min. Vicente Cernicchiaro, j. 31.8.93, DJU 

11.10.93). II - Tendo dado causa ao ajuizamento do feito, tanto que 

efetuaram o pagamento extrajudicialmente, devem os apelados sofrer o 

ônus das custas processuais e honorários advocatícios. III - Apelação da 

CEF a que se dá provimento. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201033000024436 BA 2010.33.00.002443-6 Orgão Julgador SEXTA 

TURMA Publicação e-DJF1 p.1199 de 29/10/2013 Julgamento 18 de 

Outubro de 2013 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM 

MEGUERIAN)” (grifamos) “AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DA 

DÍVIDA EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. É inegável que houve a perda do objeto da presente 

demanda, não subsistindo necessidade e utilidade para o autor quanto à 

cobrança da dívida quitada após o ajuizamento da ação, o que se traduz 

em superveniente falta de interesse de agir. Malgrado tenha havido perda 

de interesse de agir superveniente, os ônus sucumbenciais devem ser 

suportados pelo réu, que deu causa ao ajuizamento da presente ação. 

(TJ-MG - AC: 10015130029398001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de 

Julgamento: 09/09/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/09/2015)” (destacamos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERDA DO 

OBJETO. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO 

DA RÉ AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. A decisão, 

fundamentada, analisou explicitamente a matéria debatida, sendo incabível 

a rediscussão em sede de embargos declaratórios. Ademais, o Órgão 

Colegiado não está obrigado a enfrentar, expressamente, todos os 

dispositivos legais e argumentos suscitados pelas partes. Inexistindo 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão 

embargada, hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC/2015, não podem 

ser acolhidos os presentes embargos. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70071207385, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 

26/10/2016). (TJ-RS - ED: 70071207385 RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Data de Julgamento: 26/10/2016, Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2016)” (grifo nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SERVIDORES DO INDEA/MT - SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE 

PRODUTIVIDADE PREVISTO NA LEI Nº 6.333/1993 - GRATIFICAÇÃO 

TRIMESTRAL - REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 7.242/1999 - PRETENSÃO AOS 

VALORES DE OUT/NOV/DEZ/1999 - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL 

INFORMADO PELA PROCURADORA COM PODERES ESPECIAIS - HIPÓTESE 

NÃO DESMERECIDA POR QUALQUER ELEMENTO DOS AUTOS - 

SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, VI DO CPC - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PELA 

AUTORA - VERIFICAÇÃO DE CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. O pagamento no âmbito 

administrativo da verba objeto da ação de cobrança, informado por 

procurador revestido de poderes especiais para confessar, dar e receber 

quitações, não desmerecido por qualquer elemento dos autos, infere 

superveniente perda do interesse de agir e a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do art. 267, VI do CPC. A circunstância de a 

parte autora prosseguir com a ação de cobrança, depois de quitado o 

débito no âmbito extrajudicial, relaciona causalidade e sucumbência. (TJMT 

- Apelação / Reexame Necessário 130405/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, 

Publicado no DJE 25/01/2016)” (ressaltamos) De outro giro, quanto ao 

pedido de indenização por danos morais não merece acolhida, visto que 

inexiste nos autos prova de que a parte autora tenha sofrido prejuízo de 

tal estirpe, bem como, porque o mero descumprimento contratual não 

enseja a indenização por danos morais, como bem recomendam as lições 

jurisprudenciais a seguir transcritas: “AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA INDENIZAÇÃO APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 

SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. De acordo com o art. 757, 

caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a 
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garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, 

contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo 

segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos 

limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem 

analógica. II. No caso concreto, após o ajuizamento da ação, foi 

comprovado o pagamento da indenização securitária, devidamente 

atualizada desde o sinistro a até o efetivo adimplemento, na forma da 

Súmula 38, deste Tribunal. Assim, restou caracterizada a perda 

superveniente do objeto, devendo ser extinto o feito, sem julgamento do 

mérito, relativamente ao pleito de pagamento da indenização securitária 

por morte. Inteligência do art. 485, VI, do CPC. III. De outro lado, não houve 

insurgência da seguradora quanto ao ressarcimento dos valores gastos 

com funeral do segurado, descabendo qualquer deliberação a respeito. 

IV.... Outrossim, a situação narrada nos autos constitui mero 

descumprimento contratual, não sendo suficiente para dar ensejo à 

reparação por danos morais, pois não configura situação capaz de 

romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem da autora, 

tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor, aos quais todos estão 

sujeitos. Ademais, não se tratando de dano in re ipsa, era ônus da autora 

demonstrar os prejuízos gerados pelo descumprimento contratual, na 

forma do art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I, do CPC/2015), do qual não se 

desincumbiu. Precedentes do STJ e do 3º Grupo Cível desta Corte. V. 

Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento da 

ré em suas pretensões. Observância do princípio da causalidade quanto 

ao pedido de pagamento da indenização securitária. APELAÇÃO 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075218925, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 

29/11/2017). (TJ-RS - AC: 70075218925 RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2017)” (grifo nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E 

COBRANÇA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. 

DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS MÓVEIS PLANEJADOS. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. A indenização perseguida depende da prova de que do 

inadimplemento da obrigação contratual tenha advindo ofensa à honra, 

reputação, intimidade ou sofrimento exacerbado. O alegado dano moral, na 

espécie, não decorre do próprio fato, uma vez que o mero inadimplemento 

contratual por parte do réu não autoriza o reconhecimento de abalo 

extrapatrimonial indenizável. Não comprovada a existência do dano, não 

há o dever de indenizar, porquanto está ausente um dos pressupostos da 

responsabilidade civil, afastando o seu direito à indenização por danos 

morais. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70063073134, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AC: 70063073134 

RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 09/03/2016, 

Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 11/03/2016)” (grifo nosso) Da lide secundária: Reconvenção. Quanto 

ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados (artigos 940, do 

CC), não merece acolhida, uma vez que a referida penalidade somente 

deve ser aplicada quando demonstrada, de forma insofismável, a má-fé do 

credor em cobrar a quantia indevida, o que não restou evidenciado nos 

presentes autos, uma vez que o pagamento dos títulos perseguidos 

ocorreu somente após a distribuição da presente lide. Corroborando o 

entendimento supra, colaciono os julgados abaixo: “DECLARATORIA - 

PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO- INAPLICABILIDADE DAS 

SANÇÕES PREVISTAS NO CC/2002 (ART. 940) - AUSÊNCIA DE EFETIVA 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E DOLO DO CREDOR CC/2002 (CC/2002- As 

sanções previstas no art. 940 - CC/2002 somente deverão ser aplicadas 

guando demonstrada, de forma insofismável, a má-fé do credor em 

demandar por quantia indevida. PROTESTO INDEVIDO. Pagamento da 

obrigação em valor superior àquele previsto na nota fiscal e boleto de 

cobrança. Depósito bancário procedido na conta do credor e cientificado a 

ele antes do prazo previsto na notificação de protesto enviada ao 

devedor. Recurso parcialmente provido.CC/2002 (9104109052006826 SP 

9104109-05.2006.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 27/01/2011, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 24/02/2011)”(grifamos) “Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

Data de Julgamento: 04/05/2010 Ementa: Número do Protocolo: 39572 Data 

de Julgamento: 04/05/2010 Magistrado: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE 

CASTILHO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA QUE CONDENA A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA A PAGAR O DOBRO DO QUE INDEVIDAMENTE COBROU - 

REFORMA DO ATO SENTENCIAL EM SEDE DE APELAÇÃO - EXCLUSÃO 

DA CONDENA ÇÃO COM FULCRO NO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - OMISSÃO 

DA DECISÃO COLEGIADA NO QUE TOCA AO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 

- VÍCIO SANADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. A repetição em dobro 

do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil e da Súmula 159 do 

STF pressupõe má-fé do credor. Assim, inexistindo provas neste sentido, 

impõe-se a impossibilidade da condenação do credor-cobrador.” 

(destaque nosso) Sendo assim, em face das razões já expostas e com 

essas considerações, JULGO EXTINTO o pedido de cobrança, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano 

moral inserto na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil[1]. Em observância ao principio da causalidade[2] e em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, com 

fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC, verbas que serão rateados entre as 

partes na proporção de 50% (cinquenta por cento). Nos termos da 

fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos da Ação 

Reconvencional, como preconizado também no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a parte ré/reconvinte nas custas 

processuais no pedido reconvencional, e no pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 

8º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 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 [1] “Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção;” [2] “(...) pelo princípio da 

causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à 

instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí 

decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra 

insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade 

pelas despesas do processo. Quando não houve resolução do mérito, 

para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba 

honorária acrescida e custas e demais despesas do processo, deve o juiz 

fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, 

se a ação fosse decidida pelo mérito.” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado, n.º 7, 

art. 20, pág. 222, RT).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002952-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOS DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002952-16.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ATHOS DA SILVA OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ATHOS DA SILVA 

OLIVEIRA VILELA, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, 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 unidade consumidora de sua responsabilidade e, 

em procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 268,89. 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 
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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. 

12922856. Realização da audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 

14009238). A requerida contestou a ação (ID. 14045596), 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. 14551881), a parte 

autora rebateu as alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas, 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (IDs. 16391363 e 16539332). 

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 IDs. 12870544, 12870550, 12870563, 12870577, 

12870587 e 12870592, referente ao consumo de energia elétrica apurado 

na unidade consumidora n.º 6/1995530-1. Compulsando os autos, 

verifica-se que em contestação apresentada no ID. 14045596, 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 27/07/2017, 

realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel 

em comento, ocasião em que detectara indício de existência de 

irregularidade consistente em “MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE” 

(ID. 14045596 - Pág. 4). 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$ 390,24. A 

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. 14045595 - Pág. 4/5), 

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 fotográficos da irregularidade 

verificada (ID. 14045595 - Pág. 8/11), demonstrativo pormenorizado do 

cálculo de recuperação de consumo (ID. 14045595 - Pág. 1), perícia 

realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (ID. 

14045595 - Pág. 2), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 

12870611), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento 

adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte 

demandante 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 autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da 

cobrança constante das faturas de IDs. 12870544, 12870550, 12870563, 

12870577, 12870587 e 12870592, 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. 12922856. 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. 12922856). 

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: 1004283-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004283-62.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): N R SUPERMERCADO LTDA - ME REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. O requerente 

opôs embargos de declaração em face da decisão proferida no ID. 

30302118, aduzindo, em síntese, ter havido omissão e obscuridade, 

juntando nova documentação. É o que tinha a relatar. Fundamento e 
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DECIDO. Conheço dos embargos de declaração opostos, porque 

presentes seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo art. 

1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição. O recurso integrativo visa, ainda, a suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, bem assim corrigir erro material. Ou seja, é espécie de 

recurso de rígidos contornos processuais, de modo que a ausência de 

eventual obscuridade, contradição, omissão, conduz necessariamente à 

sua rejeição, ainda que se alegue o intuito de pré-questionamento da 

matéria. Após a leitura atenta dos embargos opostos, observo haver 

obscuridade incidente na decisão que merece ser suprida. Primeiramente, 

como adrede mencionada na decisão guerreada, no que toca, em 

particular, à aferição por estimativa, não se pode olvidar de sua 

possibilidade em determinadas situações, o que, como também ressaltado, 

não cabe análise aprofundada no presente momento, eis que 

desnecessária ao juízo de valor aqui necessário. O autor alega, em suma 

síntese, que procedeu com readequações no local, e que, mesmo assim, 

seu consumo de energia não diminuiu. Apesar da narrativa, nada há nos 

autos que assim demonstre; não se pode, pelo carreado, deduzir que o 

autor tenha, de fato, assim feito. Ademais, não bastasse isso, em análise 

à fatura de ID. 30107687 não se vislumbra alteração substancial do 

consumo energético geral, à exceção dos meses de dezembro/18, janeiro 

e fevereiro de 2019. Registre-se, a propósito, a suspensão de energia ao 

local nos meses de dezembro/2018, março e agosto de 2019 por falta de 

pagamento (ID. 30107687 - Pág. 85). Pari passu, a fatura 30107690 - Pág. 

116 explicita a existência de inúmeras contas em atraso. A possibilidade 

de suspensão no fornecimento de energia elétrica por DÉBITOS 

PRETÉRITOS segue, em regra, sendo vedada. Diz-se em regra, pois, 

recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo 

(REsp 1.414.433), definiu que ser possível o corte em caso de débito 

pretérito, desde que seja, unicamente, na hipótese de recuperação de 

consumo efetivo por fraude no aparelho medidor e em respeito ao 

contraditório e à ampla defesa, ou seja, que o consumidor sempre seja 

previamente notificado do ato, de modo que possa regularizar o seu atual 

inadimplemento, como se vê: Na hipótese de débito estrito de recuperação 

de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao 

consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Ressalte-se, todavia, 

que ainda persiste a possibilidade de corte energia por inadimplemento de 

DÍVIDA ATUAL, relativa ao mês do consumo, desde que previamente 

comunicado. E aqui, neste ponto, da documentação carreada, além de se 

verificar a existência de mais de uma conta de energia elétrica em aberto, 

pretéritas, é verdade, nada há que informe o adimplemento atual. Os 

documentos acostados, agora no ID. 30534121, só vêm a reforçar a 

existência de prévia comunicação acerca de pendências financeiras não 

pagas, o que abre espaço para futura e eventual suspensão. Pontue-se 

que a Ordem de Inspeção anexada (ID. 30108294), patenteia como BOM 

os principais e necessários itens aferidos, e, ainda, conclui que “feitos 

testes no elemento medidor e comparação de correntes primária com 

secundária, medição normal”. Por derradeiro e não menos importante, 

saliente-se que determinada medida adotada em esfera administrativa não 

vincula o Juízo, que, a teor do art. 371, do CPC, “[...] apreciará a prova 

constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, 

e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Isto 

posto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para o fim de 

suprir a obscuridade constatada, mantendo, todavia, a decisão como foi 

lançada. A pretendida alteração da decisão, de consequência, se revela 

despicienda, possível apenas por via do recurso adequado. No mais, 

cumpra-se, integralmente a decisão de ID. 30302118. P.I.C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006403-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006403-15.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. BRUNA DA SILVA FERREIRA manejou a presente Ação 

de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório - DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ambos 

qualificados nos autos, alegando estar grávida de 17 (dezessete) 

semanas quando, em 27/07/2018, sofreu acidente automobilístico que 

acarretou aborto, e que, por isso, teria direito ao recebimento de seguro 

obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sem prejuízo das verbas de sucumbência. Com a inicial vieram os 

documentos acostados, inclusive Teste de Gravidez (ID. 20827384 - Pág. 

1) e Resumo de Alta (ID. 20827382 - Pág. 1). Audiência conciliatória 

infrutífera no ID. 23728790 - Pág. 1. Contestação no ID. 23728790 - Pág. 1, 

alegando a requerida, preliminarmente, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de comprovante de residência em nome da 

autora, impugnação à justiça gratuita, e, no Mérito, ausência de cobertura 

técnica, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda, acostando 

documentos. Impugnação no ID. 23659258, refutando os argumentos 

apresentados na Contestação. A parte autora manifestou-se pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 24275453), ao passo que a requeria por 

prova pericial (ID. 24843463). É o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. De proêmio, registro que entendo não haver necessidade de 

produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos 

de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua 

apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC. A preliminar de 

ausência de requerimento administrativo não merece guarida, posto o 

comprovante de Id. 20827387 - Pág. 1, motivo pelo qual, sem mais 

delongas, REJEITO-A. Quanto à preliminar de ausência de comprovante de 

residência em nome da autora, requisito este necessário à fixação do 

foro, de igual modo não merece acolhida. É que a competência do foro 

para processar e julgar ações cuja discussão decorre de acidente de 

trânsito é estabelecida conforme a regra o art. 53, V, do CPC, que, por sua 

vez, faculta ao autor a possibilidade de escolha do foro que pretende 

promover a ação, entre as alternativas do seu domicílio ou do local do fato. 

A recentíssima Súmula 540 do STJ, por sua vez, assentou que "Na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher 

entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio 

do réu". O verbete sumular em análise é fruto de um largo conjunto de 

decisões do STJ, sendo a mais relevante delas - e que impulsionou, de 

uma vez por todas, a edição da Súmula - aquela tomada sob o rito dos 

recursos especiais repetitivos (CPC, art. 1036), no REsp 1357813, assim 

ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - 

DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA 

ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU 

DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.1. Para fins 

do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando indenização 

decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, constitui faculdade do 

autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do 

local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do 

Código de Processo Civil); bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 

do mesmo Diploma). O que importa frisar, acima de tudo, é que se trata de 

competência concorrente, ficando a escolha a cargo da parte autora. 

Comprovado por demais documentos colacionados (v.g ID 20827387 - 

Pág. 1), como sendo esta Comarca de Rondonópolis o local de domicílio da 

autora, dispensa-se maior aprofundamento, sendo a REJEIÇÃO de referida 
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preliminar medida que se impõe. De igual modo, AFASTO a preliminar de 

impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, ante 

a ausência de demonstração de que ela possui condições de arcar com 

as despesas processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra 

a concessão da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao 

benefício dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas 

processuais, do qual não se desincumbiu a parte requerida. Tendo em 

vista que não há mais questões preambulares a serem apreciadas e não 

havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise 

do mérito. Compulsando os autos, vislumbro que o acidente de trânsito 

ocorrido em 27/07/2018, que resultou em aborto espontâneo, restou 

suficientemente evidenciado nos autos, principalmente pelo Boletim de 

Ocorrência de Acidente de Trânsito (ID. 20826423) e Resumo de Alta (ID. 

20827382 - Pág. 1). Devemos observar a Lei nº 6.194/74, que dispõe 

sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, em seu art. 3º, especificamente seu inciso I, 

que estabelece os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, senão 

vejamos: Art. 3o 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: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” 

(ressaltamos). Neste contexto, calha registrar que em situações como a 

analisada nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

NASCITURO. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 1. O 

nascituro, provido de personalidade jurídica desde o momento da 

concepção, está coberto pelo seguro DPVAT, visto que seu bem-estar é 

assegurado pelo ordenamento pátrio. É devido o pagamento da 

indenização no caso de interrupção da gravidez e morte causadas por 

acidente de trânsito. Precedentes das Turmas Recursais. 2. Aplicação da 

Súmula 14 das Turmas Recursais Cíveis, revisada em 24/04/2008. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003041936, Segunda Turma.)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003041936 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data 

de Julgamento: 29/02/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2012). (Destacamos). Destarte, 

tendo o acidente em questão acarretado a morte do nascituro, o montante 

a ser indenizado in casu é o referente a 100% (cem por cento) do teto 

máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, os mesmos 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por fim, no que concerne ao 

termo inicial da correção monetária e dos juros em ações desta estirpe, 

confira-se o aresto abaixo: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT). RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. 

INOCORRÊNCIA. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA 

DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 43/STJ. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I. Quando resolvidas todas as questões devolvidas ao 

órgão jurisdicional, o julgamento em sentido diverso do pretendido pela 

parte não induz nulidade. II. Os sinistros que envolvem veículos agrícolas 

passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT. III. 

Não labora ex officio, ultra petita ou em infringência ao princípio da ne 

reformatio in pejus o acórdão que, nas instâncias ordinárias, disciplina a 

incidência dos juros moratórios e da correção monetária, 

independentemente de pedido específico das partes. IV. "Incide correção 

monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" - 

Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os 

juros de mora são devidos a contar da citação. VI. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ. REsp 

nº 665282, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de 

Julgamento: 20/11/2008, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/12/2008). (destacamos) Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), montante este que deverá ser 

corrigido monetariamente desde a data do sinistro enfocado, e acrescidos 

de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos 

dos artigos 405 e 406, do Código Civil. CONDENO, ainda, a parte ré ao 

pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo 

em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 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

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CÍVEL

Processo Número: 1008671-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELENA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO, ID. 27407666 E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001127-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ELIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANTAS MARQUES, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, id. 30660004, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-49.2017.8.11.0003

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:

LIGEIRINHO GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANO CRUZ DA SILVA (EXECUTADO)

DIEGO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, id. 30660029, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012274-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA OAB - MT27204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO, ID. 27724372, DOCUMENTOS, NO PRAZO 

DE 15 DIAS, BEM COMO, CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, 

ID. 30660919, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001357-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA BUSANELLO (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA 

MANIFESTAR-SE SOBRE AS PESQUISAS, ID. 29388711, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005763-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F V MOTA & CIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO ARANTES PEREIRA OAB - MS11218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KLEBER HENRIQUE LEMOS (REU)

ELIANE BROETO (REU)

WAGNER ALEXANDRE LEMOS (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA ESCLARECER 

EM QUAL ENDEREÇO CADA REQUERIDO DEVE SER CITADO, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007429-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REU)

LOGIBRAS LOGISTICA MULTIMODAL LTDA (REU)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

G10 - TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS CONTESTAÇÕES, IDS. 22734558 E 27314940, E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS, BEM COMO, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28324098, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002776-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

USIQUIMICA DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO OPICE BLUM OAB - SP18572 (ADVOGADO(A))

CELINA SOBRAL DE MENDONCA OAB - SP128255 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CEREAIS COMERCIO E LOGISTICA LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 25748195, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008681-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDY NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

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

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

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

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002637-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINEIDE LOURENCO PAIS DE ALMEIDA (REU)

CARLA RENATA BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

DARCIO NOGUEIRA DE ALMEIDA (REU)

LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

EDER BARBOSA BORGES (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA PROMOVER 

O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO DE LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1013435-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (REU)

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013435-71.2019.8.11.0003. 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, 25 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012219-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PESARICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT3022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FRAGA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LINDAURA DANIEL RIBEIRO (REQUERIDO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005148-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOUZA DOS SANTOS (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:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005148-85.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o banco 

requerido se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como se abstenha de efetuar a abertura de contas corrente 

ou poupança, empréstimos, solicitações de novos cartões virtuais ou 

físicos, limites bancários, e quaisquer outros tipos de contratações sem 

que haja a confirmação da presença da autora e de sua assinatura na 

instituição bancária, conforme narrado na inicial. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado, ante a formalização de Boletim de 

Ocorrência narrando os fatos ocorridos. O risco da ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo 

de crédito. Ex positis, concedo em parte a tutela provisória de urgência e 

determino, apenas, que o requerido se abstenha de inserir o nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange 

à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

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

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013089-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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. 1013089-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

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

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

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001262-78.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida 

promova a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

a alegação de que não firmou qualquer tipo de contrato junto à 

demandada. Pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 
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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. Observa-se dos autos a 

existência de outra negativação em nome do autor (Num. 28517265). 

Entretanto, foi possível constatar, após consulta ao Sistema PJE, que o 

requerente já ingressou com ação para discutir o débito negativado, sendo 

que a ação está tramitando junto ao juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca. 

Nos autos resta demonstrada a probabilidade do direito invocado, ante a 

formalização de Boletim de Ocorrência narrando os fatos ocorridos. O 

risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se 

em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, concedo em parte a 

tutela provisória de urgência e determino, apenas, que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome do autor de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, representado pelo contrato nº 

21184100293849, no valor de R$ 2.216,25 (dois mil duzentos e dezesseis 

reais e vinte e cinco centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de 

mérito da presente demanda. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

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

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

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

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

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

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

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

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

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

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

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

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

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

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

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

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

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

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

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

ambiental) já designadas para o corrente ano. Deixo de determinar a 

citação da parte ré, ante o comparecimento espontâneo aos autos (Id. 

29824148). Certifique Sra. Gestora o prazo para apresentação de 

contestação. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005975-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARA ADELINO SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005975-33.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido constante no Id. 29420526, referente aos honorários periciais. 

Proceda o levantamento da quantia no importe total de R$ 12.600,00 (doze 

mil e seiscentos reais – Id. 23757425, Id. 24817801, Id. 26041892 e Id. 

27183870) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 29420526, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. II – Intime as partes 

para manifestação do laudo pericial constante no Id. 28497166, no prazo 

de 05 (cinco) dias. III - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006073-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MICHAEL RAMALHO (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 1006073-86.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Crhistian Michael Ramalho Executada: Ympactus 

Comercial Ltda Vistos etc. CRHISTIAN MICHAEL RAMALHO, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, também qualificado no processo. O e. 

TJMT, no A. I. nº 1003877-21.2018.8.11.0000, indeferiu o pedido para 

concessão da justiça gratuita pugnando pelo credor e, em razão disso foi 

concedido o parcelamento das custas nos termos da CNGC. Intimado, na 

pessoa de seu patrono constituído, para efetuar o recolhimento da 

primeira parcela das custas/despesas processuais, o exequente 

quedou-se inerte (Id. 2766174). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante a 

ausência do recolhimento do valor das custas e despesas processuais. O 

artigo 290, do CPC, prevê que: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Ressalto que além 

da previsão no ordenamento jurídico vigente, a possibilidade de extinção 

do feito ante a ausência do recolhimento das custas vem disciplinada na 

CNGC/MT - “Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria (...)”. Percebe-se que o exequente não efetuou o 

recolhimento das custas iniciais no prazo estipulado, descumprindo o 

comando estabelecido no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, 

considerando que não houve o recolhimento das custas iniciais, julgo 

extinto o processo, com amparo no artigo 485, IV e X c/c artigo 290, 

ambos do CPC. Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao departamento competente 

para as providências cabíveis com a baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013517-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA OAB - MT18224-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REU)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013517-39.2018.8.11.0003. Ação de Obrigação de Fazer 

Autor: Cláudio Augusto Dias de Souza Rés: Jerônimo & Jerônimo Júnior 

Ltda e HPE Automotores do Brasil Ltda Vistos etc. CLÁUDIO AUGUSTO 
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DIAS DE SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA 

e HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, também qualificadas no 

processo. No curso do processo o autor compareceu aos autos e 

informou que houve a perda de objeto da ação, em razão da composição 

extrajudicial com a 1ª ré, tendo a 2ª demandada satisfeito a obrigação 

perseguida nos autos, motivo pelo qual requereu a extinção do feito (Num. 

27365659). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Considerando que o demandante comunicou ao juízo que as demandadas 

cumpriram extrajudicialmente, a obrigação objeto da lide, impõe-se a 

necessária extinção do processo em face da sua flagrante perda do 

objeto. Ex positis, julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VI do CPC, ante a perda do interesse processual. Custas já 

recolhidas. Tendo em vista que houve transação extrajudicial entre as 

partes, caberá a cada litigante arcar com os honorários advocatícios de 

seus patronos, nos termos do artigo 90, §2º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011301-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ALVES BIZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS FILIPE MACHADO CRUZ OAB - GO39246 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011301-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. UNIMED 

GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO qualificada nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da r. sentença (Id. 

26415000), alegando a existência de obscuridade no julgado. 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 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, 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. A postura adotada pela 

recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos não se extrai 

qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 

acarretou injustificável atraso na tramitação do processo, a caracterizar 

manifesto intuito protelatório. Logo, verificado que o presente recurso se 

restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação 

assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, 

não há o que se declarar em suprimento da motivação e da parte 

dispositiva do julgado. Ex positis, por não vislumbrar qualquer contradição 

a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012342-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL JUVENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012342-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em 

fase da r. sentença (Id. 27863833), alegando a existência de contradição 

no julgado. 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 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: 
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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. 

A postura adotada pela recorrente, ao opor embargos declaratórios de 

cujos termos não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional, acarretou injustificável atraso na tramitação do 

processo, a caracterizar manifesto intuito protelatório. Logo, verificado 

que o presente recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela 

julgadora, sem a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do 

Código de Processo Civil, não há o que se declarar em suprimento da 

motivação e da parte dispositiva do julgado. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer contradição a ser sanada, rejeito os embargos de declaração 

interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012715-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO HILDEFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012715-41.2018.8.11.0003 Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecedente Requerente: 

Augusto Hidelfonso Requerido: Banco Cetelem Vistos etc. AUGUSTO 

HIDELFONSO já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECEDENTE em face de BANCO CETELEM, também 

qualificado no processo. Na decorrer do processo as partes noticiam a 

realização de acordo (Id. 26576120). A requerida juntou comprovante de 

cumprimento da obrigação (Id. 28742368). 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 noticiado nos autos para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 487, 

inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Encaminhe os autos a contadoria 

para apuração de eventuais custas. Em caso positivo, intime a requerida 

para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Honorários na forma 

pactuada. As partes desistem do prazo recursal. Após, encaminhe os 

autos com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014384-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007523-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOGUEIRA CONTABILIDADE EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD - MARKETING E EVENTOS LTDA - ME (REU)

 

Intimação do patrono do autor para, que, no prazo legal se manifeste 

sobre a devolução da correspondencia com a informação de "mudou-se"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015620-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO KLIEMASCHEWSK MARINHO (AUTOR(A))

JEIZIENE FREITAS DE OLIVEIRA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES EDUARDO FAGOTI DE MENEZES OAB - MT26744/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE OLAVO SUBTIL DE OLIVEIRA OAB - MT26032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME (REU)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015167-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ALENCAR MENDONCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S R M DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017119-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 
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trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015844-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VITOR ANTONIO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG (REQUERIDO)

WS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO BATISTA CARVALHAIS OAB - MG170358 (ADVOGADO(A))

JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO OAB - MG7874 

(ADVOGADO(A))

CICERO MARQUES COSTA OAB - GO6655 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010011-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004700-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA E TROMBETTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004499-62.2016.8.11.0003

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:

DULCILENE ROCHA DE REZENDE (REU)

EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

NILTON LOURENCO DA SILVA (REU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004986-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BURTTET (EXECUTADO)

JORGE LUIS BURTTET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006195-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA GALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006195-31.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LAURA REGINA GALDINO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA S/A, por meio 

da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade Consumidora descrita 

na inicial, tendo sido notificada quanto à existência de um débito no valor 

de R$ 2.783,18, referente a uma suposta recuperação de consumo. 

Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração da inexistência 

do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido. Citada, a 

requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a legalidade dos 

procedimentos administrativos adotados e a constatação de 

irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais.. Requereu sejam jugados 

improcedentes os pedidos constantes na exordial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram o trâmite 

regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos 

requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questão de direito, mostrando-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão por que é pertinente o julgamento 
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antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se 

a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela 

concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição 

da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito 

discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral. Em 

sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de 

irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma 

diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que 

a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum 

regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados 

para caracterização e apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um 

conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de 

energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com 

observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com 

relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta 

do acervo probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor NÃO estava presente no momento da inspeção; que esta foi 

acompanhada pelo pedreiro que estava no local; e que o representante do 

consumidor se negou a assinar o TOI(inciso I); - A requerida NÃO carreou 

aos autos comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou 

solicitado perícia técnica (incisos II e III); - A requerida apresentou o 

histórico de consumo da UC (inciso IV), que revela alterações nos 

registros após a data da inspeção; e - A requerida juntou registros 

fotográficos (inciso V, alínea “b”). Deste modo, considerando que o TOI 

registra a ausência do consumidor no momento da inspeção; e que não há 

nos autos provas de que tenha sido solicitada perícia e o mesmo tenha 

sido convidado a participar, verifica-se a ausência da observância dos 

princípios da ampla defesa e do contraditório, o que torna a cobrança 

ilegítima. Ademais, o artigo 129 supra transcrito, prevê em seu inciso III, 

determina que a requerida deverá “elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II” e, no presente caso, não aportou aos autos nenhum dos dois 

documentos, não havendo comprovação suficiente da fraude alegada. 

Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de 

fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela 

consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, 

inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo 

não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”. (Ap 

28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à 

concessionária oportunizar ao usuário o acompanhamento da inspeção 

realizada no medidor de consumo de energia elétrica, entregando, 

mediante recibo, cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade ao 

consumidor ou quem por este presenciou a inspeção, colhendo os dados 

pessoais e rubrica do mesmo para fins de identificação posterior, a rigor 

do artigo 129, §2º da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.II – A repetição 

em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, 

exige a demonstração da cobrança de má-fé por parte do fornecedor. 

Precedentes do STJ.” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, APELAÇÃO 

CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Cobrança 

que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência do débito. 

3. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1005641-53.2017.8.11.0040, 

RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, 

Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL A responsabilidade civil 

deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou 

extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do 

dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com 

efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de 

ser ilegítima a cobrança da diferença apurada entre o quantum consumido 

e o efetivamente pago, desarrazoada se fez a atitude da demandada em 

negativar o nome do consumidor. Incontestável os prejuízos suportados 

com a negativação do nome da parte autora, comprovada em Id. 

20714499. Logo, prescindível a comprovação dos danos sofridos. Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (art. 927), assevera, também, que o valor 

da indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944). Destarte, na 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido pela 

vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso 

em comento, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. O valor da 

condenação deverá ser atualizado com juros de mora a partir da citação e 

correção monetária desde o arbitramento. Colaciono: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO 
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FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA 

DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO 

MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO 

TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO 

DESPROVIDO. (...) Em se tratando de dano moral oriundo de relação 

contratual o termo inicial dos juros de mora é da citação e da correção 

monetária a partir da sentença, data da constituição do título. (Ap 

145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018).” 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a 

ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida; e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do 

nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação 

da sentença, com juros de mora a contar da citação. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC/2015. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de 

Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006128-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANDA SIQUEIRA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta que decorreu o prazo de 

suspensão sem notícias do descumprimento do acordo homologado, com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado 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.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005279-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ROCHA DE SOUZA - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005558-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR GARCIA BONAN OAB - MT24648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005558-80.2019.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALAN SALVIANO DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Verifica-se dos 

autos, que tramitam associados ao Processo 1004642-46.2019, que o 

requerente ingressou com aquela ação em data de 03 de maio de 2019, 

requerendo a declaração de inexistência do débito referente ao mês 

08/2018 no valor de R$ 703,36 e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome no 

SPC. Posteriormente, em data de 23 de maio de 2019, ingressou com esta 

ação (1005558-80.2019), requerendo novamente a declaração de 

inexistência do mesmo débito, referente ao mês 08/2018 no valor de R$ 

703,36, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais em razão do protesto do seu nome em cartório. Portanto, 

logicamente assiste razão à requerida quando suscita a preliminar de 

LITISPENDÊNCIA, haja vista que o autor interpôs a mesma ação duas 

vezes: pedindo duas vezes a declaração da inexistência do mesmo 

débito; e duas vezes a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão da negativação de seu nome por dívida que 

considera inexistente. E não há que se cogitar em diferença de objeto das 

ações por uma negativação se referir ao SPC e a outra ao protesto em 

cartório, haja vista que o elemento identificador é um só: negativação do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão do mesmo 

débito. Portanto, imperativa é a extinção da segunda ação proposta, dado 

que repete a parte autora, a parte requerida e o objeto. Para ilustrar: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOVA AÇÃO 

AJUIZADA EM OUTRO ESTADO - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E 

CAUSA DE PEDIR - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que a 

presente ação possui idênticas partes, pedido e causa de pedir que ação 

ajuizada ainda em trâmite, caracterizada está a litispendência , o que 

impõe a extinção do feito sem resolução de mérito”. (N.U 

0000386-33.2016.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – 

CONSIGNAÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL DESVINCULADA DA MULTA 

IMPOSTA – LITÍGIO OBJETO DE AÇÃO PROPOSTA EM JUIZADO ESPECIAL 

– OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – EFEITO TRANSLATIVO – 

INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ENTRE JUSTIÇA COMUM E 

JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – ART. 485, V, §3º, DO CPC – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO 

– RECURSO PROVIDO. Verificada a ocorrência de litispendência , uma vez 

que protocolizada ação no Juizado Especial com o objeto mais abrangente 

do que a ação principal (ação cautelar em caráter antecedente), imperioso 

aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação 

principal, ressaltando que a litispendência é matéria de ordem pública que 

pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 

485, V, §3º, do CPC)”. (N.U 1008685-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no 

DJE 20/02/2020). Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

acolho a preliminar de litispendência e, com fulcro no disposto no artigo 

485, inciso V, do CPC, decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao disposto no 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 
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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 às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-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: 1004642-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR GARCIA BONAN OAB - MT24648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004642-46.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALAN SALVIANO DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 703,36, referente a uma suposta recuperação 

de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a declaração 

da inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido. 

Citada, a requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, a 

legalidade dos procedimentos administrativos adotados e a constatação 

de irregularidades, consistente no faturamento irregular, bem como a não 

comprovação dos mencionados danos morais.. Requereu sejam jugados 

improcedentes os pedidos constantes na exordial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Os autos seguiram o trâmite 

regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a presença dos 

requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

visto que se trata de questão de direito, mostrando-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão por que é pertinente o julgamento 

antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se 

a controvérsia à análise da legalidade do procedimento adotado pela 

concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de medição 

da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o débito 

discutido nos autos, bem como eventual configuração do dano moral. Em 

sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de 

irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma 

diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que 

a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum 

regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados 

para caracterização e apuração de consumo não faturado. “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do 

histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um 

conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de 

energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com 

observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com 

relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta 

do acervo probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor NÃO estava presente no momento da inspeção(inciso I); - A 

requerida carreou aos autos o laudo que reprovou a perícia do medidor, 

mas não comprovou que tenha convidado o consumidor a participar do ato 

e que tenha lhe assegurado a possibilidade de ir até o local da inspeção, 

que foi realizada em outra comarca (incisos II e III); - A requerida 

apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV), que não revela 

alterações nos registros após a data da inspeção; e - A requerida juntou 

registros fotográficos (inciso V, alínea “b”). Deste modo, considerando 

que o TOI registra a ausência do consumidor no momento da inspeção; e 

que não há nos autos provas de que o autor tenha sido convidado a 

participar, verifica-se a ausência da observância dos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, o que torna a cobrança ilegítima. Sem contar 

que o histórico de consumo apresentado pela ré demonstra que, após a 

data da inspeção, em 18/07/2018, não houve alterações significativas nos 

registros da UC da autora, afastando a possibilidade do medido estar 

fraudado anteriormente. Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de 

energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor 

de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que 

esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão 

unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no 

equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. 

Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita 

de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade 

no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação 

de fraude (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o 

acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de 

energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – A repetição em dobro do indébito, na forma do 

parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de 

má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ.” (N.U 
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0019499-39.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018). “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA 

INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no 

caso em apreço. 2. Cobrança que se mostra indevida dá ensejo à 

declaração de inexistência do débito. 3. Recurso conhecido e não 

provido.” (N.U 1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO 

DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma 

norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de ser ilegítima a cobrança da 

diferença apurada entre o quantum consumido e o efetivamente pago, 

desarrazoada se fez a atitude da demandada em negativar o nome do 

consumidor. Incontestável os prejuízos suportados com a negativação do 

nome da parte autora, comprovada em Id. 19855993. Logo, prescindível a 

comprovação dos danos sofridos. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(art. 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (art. 944). Destarte, na fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se 

considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou 

dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do 

ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso em comento, esses 

elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. O valor da condenação deverá ser 

atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

desde o arbitramento. Colaciono: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA 

DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO 

EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR 

DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA 

DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA 

SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Em se tratando de dano moral 

oriundo de relação contratual o termo inicial dos juros de mora é da citação 

e da correção monetária a partir da sentença, data da constituição do 

título. (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018).” 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar a 

ilegitimidade da cobrança, confirmando a liminar antes deferida; e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do 

nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação 

da sentença, com juros de mora a contar da citação. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC/2015. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de 

Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014963-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER SCAGLION SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014963-43.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAGNER SCAGLION SANTANA REQUERIDO: MAKING OF 

EVENTOS LTDA - ME Vistos e examinados. Analisando os autos, extrai-se 

que a parte autora formulou pedidos incompatíveis entre si. Intimada para 

proceder a emenda à inicial, permaneceu inerte (id 29799847). Dessa 

forma, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais. Defiro, desde já, os benefícios da justiça gratuita (art. 98, 

CPC/2015). Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003481-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO DA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003481-69.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ALMIRO DA SILVA DE 

OLIVEIRA Vistos e examinados. Tendo em vista o desinteresse da parte 

autora no prosseguimento do feito, HOMOLOGO a desistência da ação, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. Deixo de condenar em 

honorários, uma vez que não foi formada a relação processual. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do exequente. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003710-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMO LUIZ ZIMPEL (EXECUTADO)

MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003710-63.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, DOUGLAS 

RICARDO GUILHEN MELO EXECUTADO: EDEMO LUIZ ZIMPEL, MARIA 

NEIVA RAMBORGER ZIMPEL Vistos e examinados. Tendo em conta a 

notícia de que as partes celebraram acordo no cumprimento de sentença, 

com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo. Custas processuais e honorários 

advocatícios como acordado 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
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013623-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIANE KENIA SANTOS BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1013623-98.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A 

REQUERIDO: LEIANE KENIA SANTOS BRITO DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013356-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONI DE DEUS E SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1013356-92.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - MT16308-A REQUERIDO: DIONI DE 

DEUS E SOUZA DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte 

autora pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001455-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUILERA FILHO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001455-98.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REU: JOSE AGUILERA FILHO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA onde a parte requerida foi citada e não 

apresentou contestação. Deste modo, tendo em conta que a parte ré foi 

devidamente citada e não apresentou contestação, DECRETO A REVELIA 

da mesma, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. Assim, 

passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, inciso II, 

do CPC. In verbis: “Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) II – o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do artigo 349”. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

– CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO – MULTA DO 

ART. 1.026, §2º, DO CPC – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - RECOLHIMENTO AO FINAL – MULTA MANTIDA - 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DO AUTOR - AUSÊNCIA 

DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – REVELIA – 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EFEITOS AFASTADOS - 

VALOR DO CONTRATO CONTROVERSO – ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS 

– RECURSO DESPROVIDO. (...)Não se determina a realização de provas 

quando há revelia e o autor, expressamente, dispensa a produção de 

provas e requer o julgamento antecipado da lide. (...)”.(Ap 169375/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). 

Isto posto, passo ao julgamento antecipado da lide. Cuida-se de ação 

monitória onde se pretende a cobrança da dívida descrita na inicial. A 

propositura da ação monitória exige, conforme artigo 700 do CPC, 

apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, a 

“prova escrita” apresentada pelo autor é o contrato de compra de venda 

de bens móveis com pacto adjeto de alienação fiduciária, acompanhado 

dos extratos de posição do consorciado, planilha de evolução de débito e 

notificação apontando as parcelas em atraso, documentos hábeis a 

instruir o procedimento monitório, que perfazem a exigibilidade legal, sendo 

bastantes para a propositura da ação monitória. De outra banda, há que 

se asseverar que a parte requerida é revel, não existindo nenhuma prova 

de que o pagamento da dívida objeto da ação tenha sido realizado, sendo 

que tal ônus é incumbência do réu. Ilustro: “AÇÃO MONITÓRIA – 

EMBARGOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - 

INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, PAGAMENTO OU INEXIGIBILIDADE DA 

OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 

Os documentos que fundamentaram a ação monitória são hábeis a 

comprovar a obrigação líquida, certa e exigível. Ao devedor compete 

comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a 

inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do 

CPC”. (Ap 165014/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – COMPRA – NOTA 

FISCAL – DEVOLUÇÃO – PROVA INEXISTENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE 

– RECURSO DESPROVIDO. A cártula que fundamenta a ação monitória é 

título hábil a comprovar a obrigação líquida, certa e exigível. Ao devedor 

compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a 

inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do 

CPC.” (Ap 121939/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

16/02/2015). Assim, não tendo o devedor produzido provas que 

pudessem afastar a exigibilidade da dívida, o pagamento do débito oriundo 

da nota promissória apresentada é medida que se impõe. Por tais 

considerações, tenho que a ação monitória procede, devendo a parte ré 

arcar com o pagamento do débito. No que concerne aos juros, deverão 

correr a partir do vencimento da dívida. Veja-se: “APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA – 1º APELO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA –AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA 

CÁRTULA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – 

AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS DE MORA – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.O Juiz é o destinatário da 

prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua 

produção. No caso, não há necessidade de produção de prova 

testemunhal ou depoimento das partes, posto que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para demonstrar o débito existente. Ante ao 

princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da 

causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o 

seu ingresso instruída com o título prescrito. Os juros moratórios devem 

incidir a partir da data do vencimento da dívida. “(N.U 

0006947-90.2014.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 
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DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 

25/07/2017). Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno 

direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial. O 

valor do débito, indicado quando do ajuizamento da ação, deverá ser 

acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir 

da citação. Custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação a cargo do réu. Decorrido o prazo de recurso, certifique-se 

nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 701, §2º, do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001775-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR GOMES JARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001775-80.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - MT11877-O 

REQUERIDO: FABIO CESAR GOMES JARDIM DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autora, 

ficando indeferido o pedido de isenção. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005088-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A BANDEIRANTES CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO DA SILVA NETO (EXECUTADO)

ADELAIR MACHADO DA FONSECA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em vista o cumprimento do acordo 

homologado, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento 

do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como acordado 

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.

Sentença Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000782-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

MARGARETH NOGUEIRA PACHECO OAB - MG93988 (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA (REU)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (REU)

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA (REU)

LOHANA DE CAMPOS MARCONDES (REU)

VILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR (REU)

JOAO CARLOS DA SILVA (REU)

LUCIMAR ALVES DE SOUZA SANTOS (REU)

MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA (REU)

WILSON CIZA NUNES (REU)

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI (REU)

EURIDES DA SILVA (REU)

ISABEL CAROLINA DA SILVA (REU)

DJANIL DA SILVA ROSA (REU)

ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA (REU)

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

ANDREY HENRIQUE CEARENSE (REU)

DURVANILDES DA SILVA ASSIS (REU)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (REU)

MAURO CARVALHO OQUIZAEL (REU)

RENATA ANDREIA ROSSINI (REU)

LETICIA BIANCO MELHORANCA (REU)

BRENO RIBEIRO MIRANDA (REU)

SHEILA DA SILVA EUGENIO (REU)

RAMIM VICENCIA DA SILVA (REU)

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (REU)

ROSANA FRANCISCA DA SILVA (REU)

ARESTILDE HELENO DA SILVA (REU)

MARIA ROSA DURAES (REU)

CLEICIANE NELES LEANDRO DE ALMEIDA (REU)

REGINALDO FARIA DA SILVA (REU)

MARCIA FERREIRA DE SOUZA (REU)

ADINEI ALVES DA COSTA (REU)

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS (REU)

IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS (REU)

LORIZETE PESSOA DA SILVA (REU)

TATIANE DE CAMPOS SILVA VILELA (REU)

ANA MARIA FERIOTTI SANTOS (REU)

BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

CREUZA REGINA CUNHA (REU)

CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO (REU)

REGINALDO SOARES MARINHO (REU)

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REU)

BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ (REU)

JOANA SPRICIGO (REU)

IVONE DE PAULA CUSTODIO (REU)

HASNA IARA MARQUES POMPEU (REU)

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

CLAUDIO GONCALO RODRIGUES (REU)

JOSE CARLOS DANTAS (REU)

MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA (REU)

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA (REU)

JUCELANE VIEIRA DE MATOS DE SOUZA (REU)

JESSIKA ORACIO SILVA (REU)

MARIA BARBOSA LIMA (REU)

AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA (REU)

CELIA TOMAZIA DA SILVA SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA (REU)

HELLEN MARCIA DO CARMO CUNHA (REU)

SIMARA APARECIDA VALENTIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID BORGES ARAUJO OAB - DF45340 (ADVOGADO(A))

LEANDRO LACERDA RODRIGUES OAB - MG105608 (ADVOGADO(A))

PEDRO BRAZ BRANDI OAB - MG176155 (ADVOGADO(A))

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS SANTANA OAB - MG149991 (ADVOGADO(A))

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))
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RENATA PAVAO FERREIRA OAB - MG109674 (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GABRIEL MAURICIO OAB - MG139803 (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE SOUZA FERNANDES OAB - MG111763 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO BACCAGLINI OAB - MG147498 (ADVOGADO(A))

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA OAB - MT0006810A-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO EMILIO CRUZ OAB - MT22748/O (ADVOGADO(A))

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PEREIRA SOARES OAB - MT26405/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA OAB - MT26379/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA E SOUZA FURTADO MEIRELLES OAB - 

MG190143 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000782-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REU: ANDRIGO 

GASPAR WIEGERT, BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ, 

SHEILA DA SILVA EUGENIO, BRENO RIBEIRO MIRANDA, LETICIA BIANCO 

MELHORANCA, MAURO CARVALHO OQUIZAEL, CELIA TOMAZIA DA 

SILVA SANTOS, MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA, LUCIMAR 

ALVES DE SOUZA SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA, WILSON CIZA 

NUNES, HASNA IARA MARQUES POMPEU, CLEICIANE NELES LEANDRO 

DE ALMEIDA, ADINEI ALVES DA COSTA, TATIANE DE CAMPOS SILVA 

VILELA, BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA, JOANA SPRICIGO, 

REGINALDO FARIA DA SILVA, CREUZA REGINA CUNHA, RAMIM 

VICENCIA DA SILVA, ARESTILDE HELENO DA SILVA, MARIA ROSA 

DURAES, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES, RENATA ANDREIA 

ROSSINI, ANDREY HENRIQUE CEARENSE, DURVANILDES DA SILVA 

ASSIS, EURIDES DA SILVA, ISABEL CAROLINA DA SILVA, DJANIL DA 

SILVA ROSA, FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO, EDILAUSON 

MONTEIRO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA, CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, JESSIKA ORACIO SILVA, JUCELANE VIEIRA DE 

MATOS DE SOUZA, MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA, ANA MARCIA SOARES MODESTO, IVONE 

DE PAULA CUSTODIO, IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS, REGINALDO 

SOARES MARINHO, CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO, MARCIA FERREIRA 

DE SOUZA, LORIZETE PESSOA DA SILVA, ANA MARIA FERIOTTI 

SANTOS, ROSANA FRANCISCA DA SILVA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA, VILSON ALVES DE ALMEIDA 

JUNIOR, MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA, HELLEN MARCIA DO 

CARMO CUNHA, SIMARA APARECIDA VALENTIM, LUIZ CARLOS GOMES 

DA SILVA, AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA, MARIA BARBOSA LIMA, 

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA, MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA, 

CREDORES, CLAUDIO GONCALO RODRIGUES, JOSE CARLOS DANTAS, 

LOHANA DE CAMPOS MARCONDES Vistos e examinados. 01 – 

Proceda-se, a serventia, com a imediata exclusão de todos os pedidos de 

habilitação de crédito formulados nos autos; assim como a juntada de 

certidões de crédito. 02 – O credor ANDRIGO GASPAR WIEGERT 

apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO onde sustenta a existência de 

omissão na decisão que homologou o plano de recuperação judicial da 

empresa autora, sob o argumento de que “na Ata de Assembleia juntada 

aos autos, verifica-se a INEXISTÊNCIA de qualquer informação a respeito 

da proposta aprovada pela classe quirografária, limitando-se o r. 

Administrador Judicial a apresentação de informações referentes à 

aprovação do plano modificativo pela classe trabalhista” e solicita 

esclarecimentos se “Teria sido aprovado o plano conforme fora 

inicialmente apresentado ou tal qual a classe trabalhista, fora aprovado o 

plano modificativo para um deságio de 50%?”. Embora este Juízo entenda 

que a redação da ata é clara, acolho os embargos para esclarecer que o 

plano de recuperação judicial foi alterado somente com relação à classe 

trabalhista, continuando válida a proposta original para as demais classes. 

Repiso: “A Recuperanda manteve a sua proposta modificativa na classe 

trabalhista, com deságio de 50% (cinquenta por cento), com carência de 

30 (trinta) dias após a homologação a ser pago em 12 (doze) parcelas”. 

(destaquei) Deste modo, esclareço ao embargante que o plano foi 

aprovado o plano conforme inicialmente apresentado, tendo sido a 

proposta modificada somente para a classe trabalhista. 03 – No mais, 

tem-se que os autos aguardam o integral cumprimento da decisão de Id. 

28552622, onde ordenada a intimação do Administrador Judicial e a 

notificação do Ministério Público para a emissão de parecer acerca do 

pedido formulado pela recuperanda em Id. 22094979 (repactuação 

contratual com a Prefeitura de Juiz de Fora/MG). Prossiga-se, pois, a 

serventia, com a notificação do D. Representante do Ministério Público, 

haja vista que o Administrador Judicial já se manifestou em Id. 28879712. 

Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000782-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

MARGARETH NOGUEIRA PACHECO OAB - MG93988 (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA (REU)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (REU)

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA (REU)

LOHANA DE CAMPOS MARCONDES (REU)

VILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR (REU)

JOAO CARLOS DA SILVA (REU)

LUCIMAR ALVES DE SOUZA SANTOS (REU)

MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA (REU)

WILSON CIZA NUNES (REU)

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI (REU)

EURIDES DA SILVA (REU)

ISABEL CAROLINA DA SILVA (REU)

DJANIL DA SILVA ROSA (REU)

ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA (REU)

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

ANDREY HENRIQUE CEARENSE (REU)

DURVANILDES DA SILVA ASSIS (REU)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (REU)

MAURO CARVALHO OQUIZAEL (REU)

RENATA ANDREIA ROSSINI (REU)

LETICIA BIANCO MELHORANCA (REU)

BRENO RIBEIRO MIRANDA (REU)

SHEILA DA SILVA EUGENIO (REU)

RAMIM VICENCIA DA SILVA (REU)

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (REU)

ROSANA FRANCISCA DA SILVA (REU)

ARESTILDE HELENO DA SILVA (REU)

MARIA ROSA DURAES (REU)

CLEICIANE NELES LEANDRO DE ALMEIDA (REU)

REGINALDO FARIA DA SILVA (REU)

MARCIA FERREIRA DE SOUZA (REU)

ADINEI ALVES DA COSTA (REU)

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS (REU)

IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS (REU)

LORIZETE PESSOA DA SILVA (REU)

TATIANE DE CAMPOS SILVA VILELA (REU)

ANA MARIA FERIOTTI SANTOS (REU)

BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

CREUZA REGINA CUNHA (REU)

CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO (REU)

REGINALDO SOARES MARINHO (REU)

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REU)

BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ (REU)

JOANA SPRICIGO (REU)

IVONE DE PAULA CUSTODIO (REU)

HASNA IARA MARQUES POMPEU (REU)

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

CLAUDIO GONCALO RODRIGUES (REU)

JOSE CARLOS DANTAS (REU)

MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA (REU)

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA (REU)

JUCELANE VIEIRA DE MATOS DE SOUZA (REU)

JESSIKA ORACIO SILVA (REU)

MARIA BARBOSA LIMA (REU)

AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA (REU)

CELIA TOMAZIA DA SILVA SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA (REU)

HELLEN MARCIA DO CARMO CUNHA (REU)

SIMARA APARECIDA VALENTIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID BORGES ARAUJO OAB - DF45340 (ADVOGADO(A))

LEANDRO LACERDA RODRIGUES OAB - MG105608 (ADVOGADO(A))

PEDRO BRAZ BRANDI OAB - MG176155 (ADVOGADO(A))

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS SANTANA OAB - MG149991 (ADVOGADO(A))

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA PAVAO FERREIRA OAB - MG109674 (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GABRIEL MAURICIO OAB - MG139803 (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE SOUZA FERNANDES OAB - MG111763 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO BACCAGLINI OAB - MG147498 (ADVOGADO(A))

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA OAB - MT0006810A-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO EMILIO CRUZ OAB - MT22748/O (ADVOGADO(A))

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))
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Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PEREIRA SOARES OAB - MT26405/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA OAB - MT26379/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA E SOUZA FURTADO MEIRELLES OAB - 

MG190143 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000782-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REU: ANDRIGO 

GASPAR WIEGERT, BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ, 

SHEILA DA SILVA EUGENIO, BRENO RIBEIRO MIRANDA, LETICIA BIANCO 

MELHORANCA, MAURO CARVALHO OQUIZAEL, CELIA TOMAZIA DA 

SILVA SANTOS, MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA, LUCIMAR 

ALVES DE SOUZA SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA, WILSON CIZA 

NUNES, HASNA IARA MARQUES POMPEU, CLEICIANE NELES LEANDRO 

DE ALMEIDA, ADINEI ALVES DA COSTA, TATIANE DE CAMPOS SILVA 

VILELA, BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA, JOANA SPRICIGO, 

REGINALDO FARIA DA SILVA, CREUZA REGINA CUNHA, RAMIM 

VICENCIA DA SILVA, ARESTILDE HELENO DA SILVA, MARIA ROSA 

DURAES, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES, RENATA ANDREIA 

ROSSINI, ANDREY HENRIQUE CEARENSE, DURVANILDES DA SILVA 

ASSIS, EURIDES DA SILVA, ISABEL CAROLINA DA SILVA, DJANIL DA 

SILVA ROSA, FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO, EDILAUSON 

MONTEIRO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA, CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, JESSIKA ORACIO SILVA, JUCELANE VIEIRA DE 

MATOS DE SOUZA, MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA, ANA MARCIA SOARES MODESTO, IVONE 

DE PAULA CUSTODIO, IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS, REGINALDO 

SOARES MARINHO, CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO, MARCIA FERREIRA 

DE SOUZA, LORIZETE PESSOA DA SILVA, ANA MARIA FERIOTTI 

SANTOS, ROSANA FRANCISCA DA SILVA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA, VILSON ALVES DE ALMEIDA 

JUNIOR, MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA, HELLEN MARCIA DO 

CARMO CUNHA, SIMARA APARECIDA VALENTIM, LUIZ CARLOS GOMES 

DA SILVA, AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA, MARIA BARBOSA LIMA, 

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA, MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA, 

CREDORES, CLAUDIO GONCALO RODRIGUES, JOSE CARLOS DANTAS, 

LOHANA DE CAMPOS MARCONDES Vistos e examinados. 01 – 

Proceda-se, a serventia, com a imediata exclusão de todos os pedidos de 

habilitação de crédito formulados nos autos; assim como a juntada de 

certidões de crédito. 02 – O credor ANDRIGO GASPAR WIEGERT 

apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO onde sustenta a existência de 

omissão na decisão que homologou o plano de recuperação judicial da 

empresa autora, sob o argumento de que “na Ata de Assembleia juntada 

aos autos, verifica-se a INEXISTÊNCIA de qualquer informação a respeito 

da proposta aprovada pela classe quirografária, limitando-se o r. 

Administrador Judicial a apresentação de informações referentes à 

aprovação do plano modificativo pela classe trabalhista” e solicita 

esclarecimentos se “Teria sido aprovado o plano conforme fora 

inicialmente apresentado ou tal qual a classe trabalhista, fora aprovado o 

plano modificativo para um deságio de 50%?”. Embora este Juízo entenda 

que a redação da ata é clara, acolho os embargos para esclarecer que o 

plano de recuperação judicial foi alterado somente com relação à classe 

trabalhista, continuando válida a proposta original para as demais classes. 

Repiso: “A Recuperanda manteve a sua proposta modificativa na classe 

trabalhista, com deságio de 50% (cinquenta por cento), com carência de 

30 (trinta) dias após a homologação a ser pago em 12 (doze) parcelas”. 

(destaquei) Deste modo, esclareço ao embargante que o plano foi 

aprovado o plano conforme inicialmente apresentado, tendo sido a 

proposta modificada somente para a classe trabalhista. 03 – No mais, 

tem-se que os autos aguardam o integral cumprimento da decisão de Id. 

28552622, onde ordenada a intimação do Administrador Judicial e a 

notificação do Ministério Público para a emissão de parecer acerca do 

pedido formulado pela recuperanda em Id. 22094979 (repactuação 

contratual com a Prefeitura de Juiz de Fora/MG). Prossiga-se, pois, a 

serventia, com a notificação do D. Representante do Ministério Público, 

haja vista que o Administrador Judicial já se manifestou em Id. 28879712. 

Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004274-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004274-42.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA 

Vistos e examinados. Homologo o acordo entabulado entre as partes para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil. Dispenso as partes do pagamento das 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004201-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UALISSON CARLOS RIBEIRO DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004201-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS 

DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO REU: UALISSON CARLOS 

RIBEIRO DA CRUZ Vistos e examinados. Homologo o acordo entabulado 

entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Dispenso as partes do 

pagamento das custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Segue em anexo comprovante de remoção de 

restrição do Sistema Renajud. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005519-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005519-20.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO LIRA GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 2.285,44, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor estava ausente (inciso I); - A requerida apresentou o laudo da 

perícia técnica, mas não comprovou que tenha oportunizado ao 

consumidor o acompanhamento da perícia, que inclusive foi realizada na 

capital do Estado, fora desta comarca (incisos II e III);e - A requerida 

apresentou o histórico de consumo da UC, onde consta que, após a data 

da inspeção (09/05/18) o consumo de energia se manteve inalterado nos 

meses de junho e julho/18, não havendo um acréscimo que pudesse 

indicar que, de fato, antes o medido estava alterado (inciso IV); e a ré não 

juntou aos autos o histórico de consumo de mais meses subsequentes, 

tendo apresentado apenas os registros até julho/18; Deste modo, resta 

evidente que não existem outras provas nos autos que possam fortificar a 

denúncia de fraude registrada no TOI. É que a requerida não carreou ao 

feito a comprovação de que observou todos os procedimentos exigidos 

pela lei, de modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - 

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao 

usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo 

de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 
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discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$2.285,44, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais; e JULGO IMPROCEDENTE a 

reconvenção. Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser 

suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, 

CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC; 

Para a reconvenção, condeno o reconvinte ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado 

à reconvenção (R$2.285,44). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005326-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO HUBER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005326-05.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEX SANDRO HUBER DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 6.395,57, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor estava ausente (inciso I); - A requerida NÃO apresentou o 

laudo da perícia técnica (incisos II e III);e Deste modo, resta evidente que 

não existem outras provas nos autos que possam fortificar a denúncia de 

fraude registrada no TOI. É que a requerida não carreou ao feito a 

comprovação de que observou todos os procedimentos exigidos pela lei, 

de modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Nestes termos, mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

“Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de 

fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela 

consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, 

inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - 

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao 

usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo 

de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$6.395,57, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais; e JULGO IMPROCEDENTE a 

reconvenção. Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser 

suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, 

CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC; 

Para a reconvenção, condeno o reconvinte ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado 

à reconvenção (R$6.395,57). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015056-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PIANI HUNGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29920187) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: CELIO PIANI HUNGARO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RONDONÓPOLIS, 24 de 

março de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000321-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO LOPES GUERREIRO OAB - 119.975.839-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30299296) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REPRESENTANTE: JOAO LOPES 

GUERREIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS, 

24 de março de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005235-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005235-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICA DE 

BARROS LOPES 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: 14/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005237-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RIBEIRO 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. 1005237-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALINE RIBEIRO 

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: 14/07/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005239-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO NUNES 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. 1005239-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

FRANCISCO NUNES 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 
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AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005240-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIANE SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005240-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEIANE SOUSA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005242-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILDA APARECIDA DA SILVA 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. 1005242-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAILDA 

APARECIDA DA SILVA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005244-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY ALVES SOARES (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. 1005244-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANDERLEY 

ALVES SOARES 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: 14/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005247-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JURACI CARUS (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. 1005247-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PEDRO JURACI 

CARUS 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: 14/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005249-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIANA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005249-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MIRIANA 

APARECIDA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1005253-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO BARROS MENDONCA (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. 1005253-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEX SANDRO 

BARROS MENDONCA 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: 14/07/2020 Hora: 10:40 , 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: 1005254-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENILDO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DE SOUZA PEDROSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005254-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HELENILDO 
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RIBEIRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSWALDO MACHADO 

MENDONCA FILHO POLO PASSIVO: EDMILSON DE SOUZA PEDROSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 

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: 1012960-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALTER TODERKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30618959) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: JOAO VALTER TODERKE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A RONDONÓPOLIS, 25 de março de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO 

ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012995-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DA SILVA VOLTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30625062) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: IGOR HENRIQUE DA SILVA 

VOLTOLINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A RONDONÓPOLIS, 25 de março de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004535-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

(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: 1005258-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA PEREIRA KARAWOE (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. 1005258-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LENIRA PEREIRA 

KARAWOE 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: 

14/07/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005261-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005261-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 

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: 1005263-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEZ MARTINS DOS REIS (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. 1005263-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEZ 

MARTINS DOS REIS 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: 14/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1001839-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação da advogada da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação 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)

 

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: 1005265-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI MEIRA 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. 1005265-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JUCINEI MEIRA 

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: 

14/07/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005267-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005267-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANA ALVES 

RIBEIRO 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: 

14/07/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005110-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ROSA DE OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES PRADO OAB - MT25853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAZIL FATIMA DE ARRUDA - ME (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: 1011990-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VIP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA SOUSA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003545-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TAVEIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempetividade Certifico que a 

contestação (ID 30338910) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. AUTOR(A): MARCIA TAVEIRA DE PAULA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV RONDONÓPOLIS, 25 de março de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID POLINATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBIT WILLIAN FONTANELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005047-48.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAVID POLINATI REQUERIDO: DEIBIT WILLIAN FONTANELI 

Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005273-53.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR PERES CRUVINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETAL CERAMICA E ESCAVACOES TAPUIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005273-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALTEIR PERES CRUVINEL REQUERIDO: CETAL CERAMICA 

E ESCAVACOES TAPUIA LTDA - EPP 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. 

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 CONCILIAÇÃOa 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016296-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA PRADO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016296-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADELINA PRADO SILVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Oficie-se o BANCO DO BRASIL, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias informe a este Juízo sobre a existência de 

eventuais valores em nome do falecido CICERO DOMINGOS NOGUEIRA 

NETO, que encontra-se depositadas na respectiva conta: BANCO DO 

BRASIL Agencia 2970-x, Conta Corrente 12231-9 Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005294-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005294-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEMIR 

ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005296-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIA BENTO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005296-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALECIA BENTO 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005298-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIA BENTO SANTANA (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. 1005298-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALECIA BENTO 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005300-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANE KELY SOUZA MACEDO (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. 1005300-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANE KELY 

SOUZA MACEDO 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: 14/07/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005302-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSTELACAO XXXII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005302-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ZELIOMAR 

PEREIRA DA SILVA 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: 15/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005220-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LIBERATO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005220-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATEUS LIBERATO PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. A questão 

posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do direito 

invocado na exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida 

devem estar sobejamente provados. Por tais considerações, POSTERGO a 

análise do pedido liminar para, inicialmente, remeter cópia dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da orientação contida 

no ofício circular nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o 

cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à 

uniformização de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas 

em ações que envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) 

orientação aos magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio 

Técnico), para consulta técnica, pedidos de providências médicas, 

hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem expressa e clara 

‘justificativa’ da urgência invocada” (...). Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005233-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE DIAS DELGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005233-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUSINETE DIAS 

DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 13/07/2020 Hora: 14:00 , 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: 1005234-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR SOUSA DA ROSA (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. 1005234-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALMIR SOUSA 

DA ROSA 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: 13/07/2020 Hora: 14:15 , 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: 1005236-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA PEREIRA 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. 1005236-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIVINA PEREIRA 

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: 13/07/2020 Hora: 14:30 , 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: 1005238-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FRANCISCA DA ROCHA (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. 1005238-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIENE 

FRANCISCA DA ROCHA 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: 13/07/2020 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: 1005241-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GOMES FAGUNDES (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. 1005241-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADAO GOMES 

FAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 13/07/2020 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: 1005243-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA 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. 1005243-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDISON PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 13/07/2020 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: 1005245-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DA SILVA MENDES (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. 1005245-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROMARIO DA 

SILVA MENDES 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: 13/07/2020 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: 1005246-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005246-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO 

MACHADO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/07/2020 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: 1005248-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SOARES LEITE (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. 1005248-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE SOARES LEITE 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: 14/07/2020 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: 1005250-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005250-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 14/07/2020 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: 1005251-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDESON ALVES BISPO (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. 1005251-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDESON 

ALVES BISPO 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: 14/07/2020 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005252-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS MESSIAS 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. 1005252-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO DE JESUS 

MESSIAS 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 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 14/07/2020 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA LOPES DE MELO (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. 1005257-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELISSANDRA 

LOPES DE MELO 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: 14/07/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005259-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DAS GRACAS 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. 1005259-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TEREZINHA 

MARIA DAS GRACAS 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: Conciliação 

período vespertino Data: 14/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 25 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: 1005260-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE MACENA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005260-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSICA DE 

MACENA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 14/07/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005262-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FERREIRA (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. 1005262-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

CESAR FERREIRA 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: 14/07/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005264-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE CORREA DE OLIVEIRA CARDOSO (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. 1005264-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCILENE 

CORREA DE OLIVEIRA CARDOSO 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: 14/07/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 25 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: 1005266-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE GIMENES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005266-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOICE GIMENES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 14/07/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005268-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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. 1005268-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDNA 

NASCIMENTO 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: Conciliação período vespertino Data: 

14/07/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005274-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005274-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELSON GIORDANI 

MIRANDA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 14/07/2020 

Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005276-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005276-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICA 

NASCIMENTO MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 25 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: 1005277-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005277-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICA 

NASCIMENTO MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 25 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: 1005279-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005279-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICA 

NASCIMENTO MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 25 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: 1005281-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA PUCAS (REQUERENTE)

WANDERLAN DIAS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005281-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDERLAN 

DIAS DELGADO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON 

REZENDE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

14/07/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005287-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCAL FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005287-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERTO 

MARCAL FERRARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS 

PETRONIO DE SOUZA DIAS POLO PASSIVO: SAO FRANCISCO SISTEMAS 

DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

14/07/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 25 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: 1005293-44.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CUSTODIO DE SÁ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1005293-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NEUSA 

CUSTODIO DE SÁ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 25 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: 1005295-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005295-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEMIR 

ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 14/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 25 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: 1005299-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005299-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDILSON GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 14/07/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 25 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: 1005301-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALVES COUTINHO (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. 1005301-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GUSTAVO 

ALVES COUTINHO 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: Conciliação período 

vespertino Data: 14/07/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 25 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: 1005233-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE DIAS DELGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005233-71.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LUSINETE DIAS DELGADO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua UC 

6/1958185-9. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante efetuou o pagamento da fatura que ensejou o 

corte, ainda que em atraso, mas antes do prazo estipulado para a 

suspensão do serviço. Ocorre que diante dos tais débitos, a reclamada 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela fatura e o 

comprovante de quitação do débito. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois 

se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Ademais 

disso, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica 

na UC 6/1958185-9 da autora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Importante 

registrar que as determinações acima referem-se tão somente às faturas 

dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, nos valores de R$ 137,13 e R$ 

147,67 e vencimentos em 10/01/2020 e 10/02/2020, respectivamente. 

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, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 
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Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005274-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005274-38.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE LUIZ DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua UC 

6/2273160-8. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante efetuou o pagamento da fatura que ensejou o 

corte, ainda que em atraso, mas antes do prazo estipulado para a 

suspensão do serviço. Ocorre que diante dos tais débitos, a reclamada 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Ademais disso, referida fatura esta sendo discutida em 

processo junto ao PROCON, onde a empresa requerida deixou expirar in 

albis o prazo de manifestação e juntada de documentos, consoante 

certidão juntada aos autos datada de 26/02/2020. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pela fatura e o comprovante de quitação do 

débito. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão 

da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que o 

fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2273160-8 do autor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. Importante registrar que as 

determinações acima se refere tão somente à fatura do mês de maio de 

2019, no valor de R$ 168,20 e vencimentos em 20/05/2019. 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, ainda que em 

plantão judiciário, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015541-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JASMINDA RITA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES OAB - MT7135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1015541-06.2019.8.11.0003 

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 

de Família e Sucessões e firmar termo das primeiras declarações, em 

cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003401-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. O. S. (REQUERENTE)

S. A. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS OAB - MT24946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003401-03.2020.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para, 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 imóvel supracitado, conforme 

preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar 

quanto a sua partilha. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006815-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Y. J. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006815-77.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da proposta de 

parcelamento do débito, ID 272209285, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 

25 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003164-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003164-37.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da certidão com 

diligência negativa, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003885-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

A. D. D. S. (REQUERIDO)

L. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003885-23.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da certidão de 

diligência negativa, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005197-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA DE CASTRO FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIEGO DE CASTRO FEITOZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005197-97.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca do Ofício 

resposta Banco Bradesco, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de março 

de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001246-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. I. U. (REQUERENTE)

R. S. (REQUERENTE)

S. H. I. U. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001246-66.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca do auto de 

avaliação, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005142-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE AUGUSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005142-78.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), regularizando o polo passivo da demanda, excluindo a parte 

requerida, eis que ela não tem legitimidade para figurar no feito, sob pena 

de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso II, 

ambos do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT 

25 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009967-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1009967-02.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. WILMA 

PRECECHAN IWAMOTO, por meio de sua curadora, MARISTELA IWAMOTO 

GARAY DA SILVA (qualificadas nos autos), postula a este juízo, por meio 

da inicial de ID: 23767861, a concessão de ALVARÁ JUDICIAL de 

autorização para a venda de seu quinhão hereditário decorrente do 

inventário dos bens do Espólio de Kyoshi Iwamoto, especificamente de 

sua cota de 62,5% incidente sobre o imóvel residencial matriculado no CRI 

desta comarca sob o n.º 20.809. 2. A inicial foi instruída com todos os 

documentos necessários à propositura da ação. 3. O membro do Parquet, 

por meio da cota de ID: 30116876, manifestou-se pelo acolhimento do 

pedido inicial. 4. Por fim, vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, a pretensão da parte autora merece 

guarida, uma vez que ela figura como meeira dos bens do Espólio de 

Kyoshi Iwamoto, conforme se verifica dos documentos encartados no ID: 

23767864. 6. Ademais, não há prejuízo no deferimento do presente pedido 

de alvará, eis que a Sr.ª Maristela Iwamoto Garay da Silva é filha da 

curatelada e também herdeira do de cujus. 7. Assim, presentes os 

requisitos necessários, hei por bem dar guarida ao pedido inicial. 8. Pelo 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido veiculado na exordial, 

ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que 

se expeça alvará judicial, autorizando a requerente a alienar seu quinhão 

hereditário decorrente do inventário dos bens do Espólio de Kyoshi 

Iwamoto, especificamente de sua cota de 62,5% incidente sobre o imóvel 

residencial matriculado no CRI desta comarca sob o n.º 20.809, 

salientando que o imóvel não poderá ser vendido por um preço inferior ao 

da avaliação de ID: 27647971 (R$ 135.000,00), devendo a parte autora 

prestar contas ao juízo no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

da realização da alienação. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem custas, tendo em 

vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 11. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008067-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE SOUZA VIEIRA OAB - 004.971.201-27 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. S. D. S. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008067-52.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para querendo, manifestar-se nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003666-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

RUBENS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

RUBINALDA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003666-39.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001953-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA NEME RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001953-29.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 27497919, pelo que determino a intimação da requerente 

para que, no prazo legal, esclareça em qual cemitério encontra-se o jazigo 

com os restos mortais de seu genitor, Marcos Antônio Ribeiro dos Reis 2. 

Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para que exare 

a sua cota, no prazo legal. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me 

os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011982-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERAFIM BARBOSA REIS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011982-41.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se 

novamente a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos o termo de renúncia de seus direitos hereditários, por instrumento 

público ou termo judicial, relativo às herdeiras Tania Aparecida Silva 

Barbosa, Thais Silva Barbosa e Tatiane Aparecida Silva Barbosa. 2. Sem 

prejuízo da determinação supra, defiro o pleito formulada na pág. 03 da 

petição de ID: 26472086, pelo que determino a intimação da herdeira 

Elizabethy Iracema Silva Barbosa para que se manifeste sobre os pedidos 

formulados na exordial, no prazo legal. 3. Cumpridas as diligências supra, 

venham-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004493-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURIENY SILVA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RAMOS DA SILVA OAB - RO9695 (ADVOGADO(A))

ALCIRENE PEREIRA BARBOSA OAB - RO9575 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004493-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 20829058, intime-se a parte autora, pessoalmente, para se 

manifestar nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do 

Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013024-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1013024-62.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da certidão ID 

27729184, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001689-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALIZON JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFIGENIA JACINTA DA SILVA (INVENTARIADO)

FRANCISCO ALMINDO LOPES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCI RODRIGUES DE FREITAS (HERDEIRO)

MARILENE RODRIGUES DE FREITAS CHAVES OAB - MG166585 

(ADVOGADO(A))

LEDA RODRIGUES DE FREITAS (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001689-46.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora e dos interessados (herdeiros), através dos(a) patronos(a), para 

que se manifestem acerca do auto de avaliação, no prazo legal. 

Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014174-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. F. D. S. M. D. S. (AUTOR(A))

H. R. D. S. M. D. S. S. (AUTOR(A))

R. H. F. D. S. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 
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(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1014174-44.2019.8.11.0003 

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), manifestar acerca da certidão ID 

29990589, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006474-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. V. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. L. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006474-17.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da impugnação à 

execução, no prazo legal. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012429-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. D. S. A. (REQUERENTE)

J. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012429-29.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015518-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. G. (REU)

 

Processo n.º 1015518-60.2019.811.0003 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 as menores, as quais, por sua 

vez, não possuem legitimidade ad causam para serem parte em ação de 

guarda, na qual elas devem figurar como objeto do feito. 2. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

o polo ativo, atendendo às disposições contidas nos arts. 319, inciso II e 

321, do Estatuto Processual Civil, excluindo as menores do polo ativo e 

incluindo apenas sua genitora. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005999-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ZLATIC GATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005999-95.2018.8.11.0003 

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 o 

Alvará 42/2020. Rondonópolis/MT, 25 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: 1008123-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1008123-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 27095903, intime-se a parte requerida para que, no prazo 

legal, regularize sua representação processual, sob pena de não 

homologação do acordo de ID: 16166918. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002366-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Y. J. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

WANDERSON GOMES JARDIM DE ALMEIDA OAB - 005.556.771-17 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002366-42.2019.8.11.0003 

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 cumprir integralmente e a 

determinação de ID 24825950, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 25 de 

março de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005098-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005098-59.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Anaides Pereira de Souza, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 
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20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

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 da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005275-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO PIO DE AMORIM NETO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA ALVES PEREIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005275-23.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente 

Angelo Pio de Amorim Neto, 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 

imóveis, deverá juntar a matrícula atualizada em nome da falecida, a fim de 

comprovar a sua propriedade, nos termos do art. 1.227, do Código Civil. 

Deverá, ainda, carrear aos autos certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pela autora 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, 25 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010620-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTÓRIA GABRIELLE MONTEIRO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANISIA RODRIGUES DA SILVA OAB - 999.538.031-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESDRA MARIANO PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010620-04.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

já fora realizado exame de DNA entre as partes e que não houve 

impugnação do seu resultado indefiro a cota ministerial de ID: 30114936 no 

que tange à realização de novo exame. 2. No mais, determino que a equipe 

multidisciplinar forense proceda, in loco, ao estudo psicossocial com os 

requeridos e a menor, a fim de verificar a existência de afetividade entre 

eles. 3. Com a juntada do estudo psicossocial, abra-se vista às partes e, 

em seguida, ao representante do Ministério Público para que se 

manifestem, no prazo legal. 4. Após, venham-me conclusos. 5. Intime-se. 

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001209-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA THAIS RICHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001209-05.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, hei 

por bem indeferir o pedido da parte autora no que tange à expedição de 

ofício ao TRE para que forneça cópia da declaração de bens do requerido, 

uma vez que, além de ser medida deveras gravosa, é também temerária, 

pois tal documento não tem o condão de comprovar a propriedade do 

imóvel objeto da partilha, nos termos do art. 1.227, do Código Civil. 2. 

Ademais, da análise vagarosa dos autos, colhe-se que o juízo, no ID: 

21921315, determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, carreassem aos autos documentos hábeis a comprovar a 

propriedade dos bens mencionados, conforme preconiza o art. 1.227, do 

Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto à sua partilha, 

porquanto, não obstante o pedido de partilha de bens formulado por 

ambas as partes, muitos dos bens mencionados na exordial e na 

contestação não estão em seus nomes, o que impossibilita deliberação a 

respeito, sob pena de a sentença atingir patrimônio de terceiro, que não 

integra a relação processual. 3. A toda evidência, conforme a dicção do 

art. 1.227, do Código Civil, a propriedade só será transmitida com o 

registro do título junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Vejamos: “Art. 

1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por 

atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos 

expressos neste Código.” 4. Inclusive, o entendimento jurisprudencial 

caminha na mesma esteira: “APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AJG. Evidenciada a falta de capacidade 

financeira da parte para arcar com os ônus do processo sem prejuízo do 

próprio sustento, cumpre reformar a decisão que indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita. PROVA DA PROPRIEDADE DOS BENS A 

SEREM PARTILHADOS. Cumpre à parte autora provar as alegações, 

consoante dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil. Ausente prova 

que desconstrua a presunção de que os móveis que compunham a 

residência foram adquiridos antes do início da relação, bem como ausente 

comprovação da existência de suposto automóvel adquirido pelo casal, 

mantém-se a sentença que partilhou os bens da residência e não o 

veículo. APELO PARCIALMENTE PROVIDO AO EFEITO DE DEFERIR A AJG.” 

(Apelação Cível Nº 70063342158, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 25.06.2015) (TJ-RS - AC: 

70063342158 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

25/06/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01.07.2015. (grifo nosso) “DIREITO CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - 

DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO DIRETO - PARTILHA DE BENS CUJA 

EXISTÊNCIA NÃO RESTOU COMPROVADA - RECURSO ADESIVO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 1.O JUIZ DA AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DEVE PARTILHAR APENAS OS BENS E DIREITOS 

COMPROVADAMENTE DE PROPRIEDADE DAS PARTES, DESCABENDO A 

PERPETUAÇÃO DO LITÍGIO AO FUNDAMENTO DE QUE EXISTEM BENS A 

SER LOCALIZADOS. A LOCALIZAÇÃO POSTERIOR NÃO INVIABILIZA A 
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PROPOSITURA DA AÇÃO COMPETENTE PARA PARTILHAR TAIS BENS. 

2.A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EM QUE 

NÃO HAJA CONDENAÇÃO DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 20, § 

4º DO CODEX DE RITOS. 3.APELO PRINCIPAL IMPROVIDO. RECURSO 

ADESIVO PROVIDO.” (TJ-DF - AC: 20010110360080 DF, Relator: ADELITH 

DE CARVALHO LOPES, Data de Julgamento: 20.11.2003, 2ª Turma Cível, 

Data de Publicação: DJU 24.03.2004 Pág. : 25,DJU 24.03.2004 Pág. : 25) 

(grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E OFERTA DE 

ALIMENTOS. No presente feito não vieram provas da existência ou da 

titularidade do bem que o apelante pretende ver partilhado. Para além da 

falta de prova da existência e da titularidade do imóvel, há ainda a versão 

de defesa, no sentido de que o bem é de propriedade de pessoa diversa, 

que não foi citada, intimada e não participa do processo. Descabe debater 

e decidir, em ação de partilha, sobre bem potencialmente de terceiros, que 

não participaram do processo. Hipótese de exclusão do bem da partilha. 

Mantida a sentença. Apelo desprovido.” (Apelação Cível Nº 70044893261, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, 

Julgado em 20.03.2013) (TJ-RS - AC: 70044893261 RS, Relator: Munira 

Hanna, Data de Julgamento: 20.03.2013, Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22.03.2013) (grifo nosso) 5. No que 

tange a bens móveis e a necessidade de comprovação de sua 

propriedade, o entendimento jurisprudencial também não destoa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL CUJA 

PROPRIEDADE NÃO FOI PROVADA. AUTOMÓVEIS REGISTRADOS EM 

NOME DE TERCEIRO. Não há como decidir a respeito de partilha de bem 

imóvel cuja propriedade não foi provada e que alegadamente pertence a 

terceiro. Eventual direito sobre o bem deve ser buscado em ação própria 

com a participação do proprietário registral do bem. Sentença mantida. 

Também é descabida a partilha dos dois automóveis que estão registrados 

no nome do pai do autor, pois ele não é parte neste processo. Viável, 

contudo, reconhecer a meação da ré sobre eventual direito de 

indenização em relação a tais bens, o qual deverá ser deduzido em ação 

própria que conte com o proprietário dos bens. Sentença parcialmente 

reformada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ/RS. Apelação 

nº 70074918830. Relator: Des. Rui Portanova. Julgamento: 07.12.2017) 

(grifo nosso). 6. Partindo dessas premissas, tem-se que a prova 

testemunhal não é suficiente para comprovar a propriedade de bens 

imóveis e móveis, por isso, desde já, indefiro tal pretensão. 7. A parte 

interessada, caso queira, deverá ingressar com a ação cabível perante o 

juízo competente para discutir tais questões atinentes à propriedade de 

bens que não se encontram nem no nome do autor nem no nome da parte 

requerida, chamando ao processo, obviamente, os terceiros interessados. 

Com isso, essa discussão subjacente de propriedade dos bens não 

encontra nesta actio o locus ideal, já que envolveria terceiros que não 

fazem parte desta relação processual, já que estamos em sede de uma 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável. 8. Portanto, o 

juízo, no que tange às divergências patrimoniais, fará incidir a atividade 

probatória somente sobre os seguintes bens, cuja propriedade restou 

comprovada e foram supostamente adquiridos durante a constância da 

união estável: a) um automóvel de marca/modelo FIAT/UNO MILLE FIRE, 

ano 2003/2004, cor branca, placa DFV7703; b) um automóvel de 

marca/modelo FORD/F1000, ano 1983/1983, cor preta, placa BLN0179 e c) 

uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN, ano 2005/2005, cor azul, placa 

JZZ3044. 9. No mais, haja vista a necessidade de produção de prova oral 

para o melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 26.08.2020, às 

14h, para a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

10. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet. 11. No mandado de intimação das partes 

deverá constar que a sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, 

importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, 

§2º, do Código de Ritos. 12. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex 

Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas. 13. Saliento que compete aos 

patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 14. Intime-se. 15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005364-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MORAES FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005364-80.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE aforada por MARCOS 

VINÍCUIS DE CASTRO e DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA em face de 

FERNANDO MORAES FERREIRA (todos qualificados na peça vestibular). 2. 

Recebida a exordial no ID: 20763376. 3. Citado o requerido (ID: 22047226), 

este compareceu à audiência designada pelo juízo, concordando com a 

realização do exame pericial. 4. Nos IDs: 26475787 e 26503344 foram 

juntadas aos autos cópias dos resultados do exame de DNA. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

6. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução. 7. Realizados os 

exames de DNA, constatou-se que a paternidade atribuída inicialmente ao 

investigado não merece guarida, uma vez que este não é genitor dos 

requerentes (IDs: 26475787 e 26503344). 8. Nesse diapasão e, uma vez 

excluída a paternidade pelos exames de DNA, não se vislumbra a 

necessidade de prosseguirmos na dilação probatória, já que a precisão e 

certeza desta prova pericial são irrefutáveis e dispensa maiores 

lucubrações a respeito, motivo pelo qual indefiro o pleito de contraprova 

formulado no ID: 26715832, máxime diante da ausência de justificativa 

plausível para tanto. 9. O assunto, aliás, já foi objeto de manifestação do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO 

DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO LOGO APÓS JUNTADA DE LAUDO DE 

EXAME DE DNA - POSSIBILIDADE - PROVA CIENTÍFICA IRREFUTÁVEL POR 

PROVA TESTEMUNHAL - ALIMENTOS - FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO 

- CORREÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O exame pericial de impressões de 

DNA é prova científica que não pode ser refutada por mera prova 

testemunhal. Por isso desnecessário audiência para coleta de prova 

testemunhal. Alimentos fixados a partir da citação estão conforme 

jurisprudência predominante.” (TJMT, 2ª Câm. Cível, Apelação Cível Nº 

23.815-Rondonópolis, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgado 

em 06-6-00, in Informa Jurídico, edição 24).” (grifo nosso) 10. Conclui-se, 

portanto, que os pedidos são insofismavelmente improcedentes, devendo 

assim ser julgados, diante das provas produzidas nos autos. 11. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, inciso 

I, do Estatuto Processual Civil. 13. Sem condenação em custas 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, 25 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003599-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. O. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003599-74.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Considerando o pedido 

vertido no ID 28485077, com o intuito de evitar futuras arguições de 

nulidade, em observância ao princípio da efetividade processual, efetivei 

pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, a fim de obter 

o endereço atualizado do executado, cujo resultado segue anexo. 2. Por 

oportuno, invocando o Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC 

e, objetivando conferir celeridade ao feito, efetivei pesquisa perante o 

Ministério do Trabalho (CAGED), com intuito de localizar endereço da parte 

adversa, conforme extrato anexo. 3. Destarte, a par dos resultados 

obtidos nesta oportunidade pelo Juízo intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013813-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REJANE ROSA EUGENIO (REQUERENTE)

SEBASTIAO EUGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ROSA DE JESUS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1013813-27.2019.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de Inventário na forma 

de Arrolamento Comum manejado por Sebastião Eugênio e Marcia Rejane 

Rosa Eugênio, visando a transmissão dos bens deixados a título de 

herança por Luzia Rosa de Jesus, qualificados nos autos. Facultou-se a 

emenda da inicial, a fim de que a parte autora comprovasse que o imóvel 

integra o acervo inventariado (CPC, art. 1.245) além de outras 

providências necessárias ao recebimento da ação. (ID 25796379). No 

entanto, devidamente intimado via publicação oficial, a parte interessada 

deixou transcorrer in albis o interstício assinalado. Relatei o necessário. 

Decido. Em que pese o pleito de abertura de inventário, vislumbra-se que a 

parte requerente deixou de proceder às regularizações apontadas, 

conforme determinado no decisum retro (ID 25796379). Diante disso, 

denota-se a presença de vício que impede o regular desenvolvimento do 

feito, comportando indeferimento da petição inicial. Com efeito, não se 

pode olvidar que, conforme dispõe os arts. 320 e 321, do CPC, a petição 

inicial será instruída com todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, sob pena de indeferimento, em não sendo emendada 

no prazo assinalado pelo juízo. Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o 

exame dos requisitos da peça inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da 

petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve 

ocorrer se a exordial estiver imune de vícios que a maculem” (Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A manutenção da 

irregularidade, por sua vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. 

Segundo o autor: “(...) Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para 

emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a 

exordial, sem determinar a citação do réu” (idem, p. 481). Isso porque, 

inexistindo a prova da propriedade anunciada, apta ao processamento do 

inventário, nao há qualquer razão em intentar a sua abertura, sobretudo 

quando o domínio imobiliário não encontra respaldo legal. Confortando este 

entendimento, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO 

FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme dicção do artigo 612 do CPC: O juiz 

decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes 

estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias 

as questões que dependerem de outras provas. A não comprovação da 

propriedade de bem imóvel, objeto da ação de inventário, impossibilita a 

sucessão hereditária e a consequente partilha deste bem aos herdeiros.” 

(N.U 0013337-50.2012.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBREPARTILHA POSTULADA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS – Posse exercida por 

terceiros – Terreno construído em área de pessoa diversa – 

Impossibilidade de divisão entre os herdeiros – Recurso desprovido. para 

que seja possível a partilha de bens, o Espólio deve comprovar a 

propriedade destes. A propriedade dos bens móveis é adquirida mediante 

tradição, presumindo ser o dono aquele que exerce a posse do bem. Os 

bens imóveis dependem de registro público para comprovar a 

propriedade.” (N.U 0004680-37.2003.8.11.0003, Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 26/09/2017). No mesmo diapasão, disciplina o Código 

Civil, in verbis: “Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou 

transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no 

Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos ( arts. 1.245 a 1.247 ), 

salvo os casos expressos neste Código.” “Art. 1.245. Transfere-se entre 

vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de 

Imóveis. § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 

continua a ser havido como dono do imóvel.” Destarte, tratando-se o 

inventário de instrumento hábil a transferir a propriedade dos bens de 

titularidade da pessoa falecida aos seus legítimos herdeiros, é 

pressuposto inarredável ao seu processamento que tais bens estejam 

registrados em prol da de cujus, sob pena de amealhar bens de terceiros 

que sequem fazer parte da relação processual. Deveras, a teor dos 

documentos encartados aos autos, devem os interessados providenciar 

primeiro, a transmissão da propriedade dos imóveis em favor da falecida 

perante a escrivania extrajudicial competente para, só então, manejar o 

inventário. Diante do exposto, configurada está à inépcia da inicial, 

devendo a mesma ser indeferida, por deixar a parte autora de proceder a 

emenda nos termos do decisum anteriormente lançado. Nesse sentido, 

confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - AUSÊNCIA - EMENDA - 

DESCUMPRIMENTO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO. - O julgador, 

como um dos destinatários da prova (CPC, art. 370), pode exigir a 

presença de elementos necessários à formação do seu convencimento, 

para inibir, inclusive, injustiças. - Dentre as múltiplas possibilidade de ação 

do juiz, incluem-se importantíssimos atos, CPC, art. 139 e seus incisos, 

como, por exemplo, velar pela duração razoável do processo; prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias; determinar o suprimento de 

pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. 

(...)Faz parte do cenário processual, o dever das partes de colaborar para 

que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva (CPC, 

art. 6º). Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé (CPC, art. 5º). O acesso à Justiça 

não pode ser obstruído em função de processos desnecessários (CR, art. 

5º, XXXV; CPC, art. 3º). - A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu 

indeferimento (CPC, art. 320 c/c art. 321, caput e parágrafo único.” (TJMG 

- Apelação Cível n. 1.0000.18.019146-2/001, Relator (a) Des. Ramom 

Tácio, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento 02/05/2018, publicação da 

súmula 03/05/2018). Por seu turno, sopesando-se que os herdeiros não 

lograram êxito em comprovar a propriedade dos bens que pretendem ver 

amealhados, tendo demonstrado, em contrapartida, a inexistência de 

registro capaz de corroborar o direito real de propriedade, ônus este 

atribuído aos interessados, conclui-se pela inviabilidade de processamento 

do procedimento sucessório em debate. No mais, a extinção do processo 

não prejudicará qualquer das partes, pois, após a regularização do bem e, 

sendo todos os herdeiros maiores e capazes, além de inexistir litígio sobre 

o aludido patrimônio, a inventariança poderá ser realizada por meio 

extrajudicial, o que resguardará, inclusive, o interesse da Fazenda Pública. 

Na confluência destes argumentos, a par da ausência de prova da 

propriedade dos referidos bens em favor da falecida, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330, I e IV c/c art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, declarando EXTINTA a 

presente ação, sem julgamento de mérito, com espeque no art. 485, I, do 

CPC, nada impedindo o reingresso da actio, com o saneamento dos vícios. 

A teor do rol de bens e do pedido de assistência judiciária gratuita, DEFIRO 

à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Honorários inaplicáveis à 

espécie. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 

de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003541-71.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. O. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1003541-71.2019.8.11.0003. Vistos etc., 01. Em sintomia ao 

princípio da colaboração, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, 

encontrando a informação de que o requerido não ostenta vinculo 

empregatício em aberto na atualidade, conforme extrato anexo. 02. Nomeio 

o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, para doravante patrocinar os interesses do 

demandado, devendo ser-lhe aberta vista para manifestação no prazo de 

quinze dias. Após, abra-se vista à Defensoria Pública para manifestar-se 

em cinco dias. 03. Adotadas as providências, colha-se parecer ministerial 

e renove-se a conclusão. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002235-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Y. R. D. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002235-33.2020.8.11.0003 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 02 de julho de 2020 às 14h30min, a realizar-se no 

Núcleo de Conciliação deste Juízo. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 18 de março de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005174-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IVANILSON PRADO AGUIAR (REQUERENTE)

ANA DE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

MARIA DALVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONIO RABELO MACHADO (REQUERENTE)

MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIANA DIAS CARDOSO (REQUERENTE)

ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARILZA HARTMAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO NEVES (REQUERENTE)

SILENE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

FIDELCINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

DIRCE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FERREIRA DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005174-83.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Nomeio inventariante a requerente FIDELCINA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, facultando-a a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias, dispensando-se a lavratura do respectivo termo. 3. Ademais, 

reportando-me a manifestação vertida na peça de ingresso, ressalto a 

inviabilidade de renúncia/cessão a meação da cônjuge supérstite, 

porquanto, a meação se consubstancia em patrimônio da própria consorte, 

em decorrência do regime de bens adotado no enlace, isto é, esta não 

integra a sucessão do de cujus, mas sim patrimônio próprio da 

sobrevivente, fruto do casamento. Assim, a renúncia à meação se 

caracteriza como ato inter vivos, com natureza de doação, apto a ser 

realizado a qualquer momento, impondo-se, todavia, a obediência às 

normas que regulam o aludido negócio jurídico, qual seja, à regra 

capitulada nos arts. 108 e 541, do Código Civil, mediante a confecção de 

escritura pública, o que inviabiliza a lavratura de termo judicial, sob pena 

de nulidade do ato. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

SUCESSÕES - INVENTÁRIO - CESSÃO GRATUITA DA MEAÇÃO 

PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS HERDEIROS - DOAÇÃO DA 

MEAÇÃO - TERMO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. O cônjuge 

sobrevivente casamento sob o regime da comunhão universal de bens 

não é herdeiro em relação ao patrimônio objeto do inventário, possuindo 

apenas o direito de meação sobre o montante. 2. Na meação do bem é de 

propriedade da viúva não sendo passível de renúncia na herança. 3. 

Como a viúva que foi casada sob o regime da comunhão universal de 

bens não ostenta a condição de herdeira inexiste quinhão ou cota-parte 

de herança para renunciar; 4. O cônjuge sobrevivente meeiro que 

pretender ceder gratuitamente a sua parte aos herdeiros não pode 

fazê-los nos autos de inventário, porque seus bens são estranhos à 

sucessão, devendo eventual transferência ser efetivada por escritura 

pública. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.023867-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019). “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.” (TJRS - 

Agravo de Instrumento Nº 70075182956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/02/2018). 

4. Ainda, a inventariante deverá acostar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, os seguintes documentos: a) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ (art. 

618, V, do CPC); b) certidão de nascimento/casamento das herdeiras Ana 

e Rosalia, conforme o caso; c) bem como a competente retificação do 

plano de partilha, na forma da fundamentação supra. 5. Após, renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009125-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

CINTYA GONCALVES DIAS OAB - 007.625.351-13 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CARLOS LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009125-22.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. De início, a teor do declínio de 

competência, recebo o feito no estado em que se encontra, ratificando 

eventual atos emanados do r. Juízo. II. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. III. Doravante, faculto requerente à emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de indicar todos os herdeiros do 

falecido, conforme mencionado na inicial e no assento civil de óbito (ID 
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22934713), com as respectivas regularizações processuais, requisito 

este indispensável a inauguração da ação de jurisdição graciosa em tela. 

Isso porque, sabendo a postulante da existência de outros herdeiros 

implica necessariamente na conduta de reservar o quinhão de cada um, 

de forma que a não observância desse dever, acarreta no enriquecimento 

ilícito. Em caso de inércia, renove-se a conclusão. IV. Sem prejuízo, em 

atendendo a requerente o comando exarado, invocando o princípio da 

celeridade processual oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando 

informações acerca de existência de valores a título de FGTS e PIS/PASEP 

passíveis de levantamento em favor do falecido Leandro Carlos Lopes 

(CPF 881.357.481-91), assim como a existência de eventual pendência de 

levantamento de joias empenhadas (contrato nº. 3119213000110396), 

assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Em seguida, 

diante da presença de herdeiro incapaz no feito, abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005143-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. O. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005143-63.2020.8.11.0003 Vistos etc., Em análise dos autos, verifica-se 

que a parte autora pretende a regulamentação da guarda dos filhos de 

maneira compartilhada, sugerindo, todavia, a alternância de lares, 

subsumindo-se, precisamente, no revezamento mensal das crianças entre 

os lares materno e paterno. Neste particular, é cediço pela majoritária 

doutrina e jurisprudência a contraindicação da modalidade de guarda 

pretendida pelo genitor, por sobrepor, em grande parte dos casos, os 

interesses dos pais em detrimento do menor. Nesse sentido, a lição de 

Dimas Messias de Carvalho: "Neste arranjo de guarda (alternada), todavia, 

não existe compartilhamento, pois a diferença da guarda unilateral comum 

é apenas a alternância. Trata-se, na realidade, de uma espécie de guarda 

unilateral exercida por períodos alternados entre os pais, sem 

cooperação, reservando ao outro apenas o direito de visitas e 

fiscalização." (Direito das famílias, 6ª Edição, São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018). Salienta-se que o instituto da guarda compartilhada não 

induz a duplicidade de residência, mas busca pluralizar os deveres de 

vigilância, assistência, educação e representação por ambos os genitores 

de forma geral, definindo-se precipuamente um domicílio base para a 

moradia da criança. Outrossim, o objetivo da guarda compartilhada não é 

apenas estender o período de tempo que o filho fica com os genitores, a 

questão é muito mais profunda e responsável. O aludido compartilhamento 

possibilita a presença de ambos os pais na tomada de decisões acerca do 

futuro dos filhos, respeitando-se os princípios consagrados na 

Constituição Federal, em especial, o da dignidade da pessoa humana, da 

isonomia e da proteção estatal à família. Assim, além de incidir sobre o 

processo decisório em relação à criança (escolha da escola, do esporte, 

da atividade extra, etc.), sobre a responsabilidade civil por eventual dano 

causado pelo menor (art. 932, I, CC) e, principalmente, sobre o convívio 

diuturno, enfim, ambos os pais mantêm uma autoridade equivalente sobre 

o filho, decidindo situações e orientando o filho sobre questões 

educacionais, morais, comportamentais e religiosas, além de outras 

condizentes com a formação e desenvolvimento sadio da criança. Logo, o 

compartilhamento da guarda refere-se à responsabilidade e a autoridade 

parental e não ao domicílio. À vista do quadro fático sub examine, 

antevendo a prejudicialidade do quanto vindicado no mérito pela parte 

autora em relação a guarda da prole comum, faculto ao requerente a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a par de 

retificar/pormenorizar como pretende ver regulamentada a guarda dos 

filhos e/ou o regime de convivência paterno, atendendo-se ao Princípio do 

Melhor Interesse da Criança. Independentemente de cumprimento, 

tornem-me conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 25 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009555-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. D. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. C. (REQUERIDO)

 

Processo: 1009555-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando o pedido 

de ID n. 28453223, entendo prudente a tentativa de conciliação entre os 

envolvidos, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, assim, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de agosto de 2020, às 14 

horas, a realizar-se perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

desta comarca - CEJUSC. Intimem-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 

20 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007274-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. A. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: LORRAINE CRISTINA AMORIM MOARES, brasileira, solteira, 

estudante, RG nº 2956302-0 SSP/MT, CPF nº 038.589.551-83. PARTE 

REQUERIDA REINALDO MORAES. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1007274-45.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA REINALDO MORAES, brasileiro, demais qualificações 

ignoradas, RG 1140043-9 SSP/MT, CPF 815.948.361-91, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 903,20 (novecentos e três 

reais e vinte centavos) sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do NCPC.. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a 

ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os alimentos em 

favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado 

em local incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002779-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A 

IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE DA CERTIDÃO PARA 

PROTESTO E DECISÃO/SENTENÇA, PARA QUE A EXEQUENTE POSSA 

LEVAR AO CARTÓRIO DE PROTESTOS E TÍTULOS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013754-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DELGADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 
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1013754-73.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, em razão da 

recente descrição do quantum inventariado, em valor muito aquém do 

permitido para fins de tramitação sob o rito de arrolamento sumário ou 

mesmo de arrolamento comum (art. 664, do CPC), indefiro o requerimento 

de conversão manejado no ID 30350175. 2. Ademais, a teor da retificação 

do valor da causa indicado no ID 30350175, remetam-se os autos à 

partidora para apuração do saldo de custas devidas. Na sequência, 

abra-se vista do feito ao inventariante para proceder ao pagamento dos 

valores, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Por oportuno, diante do quanto 

perquirido pela Fazenda Pública no ID 24299197, efetivo pesquisa perante 

o Sistema BacenJud para fins de apurar a existência de eventual saldo 

bancário aplicado em instituição financeira em favor do falecido LUIZ 

CARLOS DELGADO (CPF 143.939.569-15), conforme extrato anexo. 

Lancei também pesquisa perante o sistema RENAJUD em busca de 

veículos existentes em nome do extinto, consoante anexo. 4. Outrossim, 

intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir o feito 

com a certidão negativa de débito municipal de Rondonópolis, bem como a 

competente Guia de Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada do 

comprovante de pagamento do tributo causa mortis, consoante vindicado 

pelo Fisco Estadual no ID 24299197. 5. Aportando aos autos a 

documentação supra, ouça-se a Fazenda Pública para fins do disposto no 

art. 638, do CPC. 6. Após, tornem-me conclusos para sentença. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010583-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANTONIO MARCIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RENATO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NORMA DA SILVA SANTOS (INVENTARIANTE)

ANTONIO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

NEIDE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ADAO DOS SANTOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010583-74.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Não obstante a intenção na 

proteção dos interesses das herdeiras incapazes pelo Ministério Público 

(ID 28797038), entendo desnecessária a avaliação judicial do acervo 

inventariado, sobretudo considerando-se que a avaliação administrativa 

dos bens perante a Sefaz/MT já fora realizada de forma satisfatória, 

constando-se os valores no ID 24261840, reputando suficiente a tal 

desiderato a apresentação do respectivo laudo. A propósito: “INVENTÁRIO 

- REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE HERDEIRO QUE ALCANÇOU A 

MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO - MERA IRREGULARIDADE - 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NÃO INVALIDAÇÃO. HERDEIRO MENOR DE 

IDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1007 DO CPC - AVALIAÇÃO JUDICIAL 

DOS BENS INVENTARIADOS - DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE - 

PARTILHA QUE ASSEGURA A IGUALDADE ENTRE OS HERDEIROS E 

ATENDE AOS INTERESSES DO INCAPAZ. ALVARÁ PARA VENDA DE BEM 

MÓVEL DE BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE RECEIO FUNDADO DE 

PREJUÍZO AO MENOR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONFIRMAÇÃO 

DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. – (...) "Nem sempre a 

presença de menores implica a necessidade de se fazer a avaliação. 

Sabe-se que a finalidade do ato é também alcançar a maior igualdade 

possível na distribuição dos bens. Se todos os incapazes receberem 

quinhões iguais dentro da herança, e formando-se um condomínio, ou se a 

partilha se faz atribuindo-se quinhões a todos os herdeiros, em todos os 

bens do espólio, fica atendido de forma absoluta o princípio da igualdade, 

tornando-se desnecessária a avaliação." (Arnaldo Rizzardo) - Em tendo 

havido concordância da Fazenda Pública quanto à base de cálculo 

indicada para efeito de cobrança do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, consoante Declaração de Bens e Direitos apresentada pelos 

exação, conforme certidão acostada aos autos, não se justifica a 

insurgência recursal manifestada pelo Ministério Público, protestando pela 

avaliação judicial dos bens, à guisa de proteção do interesse do Fisco, 

sob a alegação de que a medida visa a evitar a perda de receita pública. - 

Não obstante a presença de herdeiro menor relativamente incapaz, 

afigura-se desarrazoado, no caso concreto, exigir prévia avaliação judicial 

de bem móvel (motocicleta) como condição à autorização da venda por 

alvará, tendo em vista o reduzido valor de mercado do bem e a ausência 

do menor indicativo de que o negócio possa prejudicar os interesses do 

menor. - Recurso desprovido.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0439.11.009781-3/001 – MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de 

Julgamento 29/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2014.) 

Ademais, tratando-se o patrimônio inventariado de bem imóvel, sabido que 

em razão da indivisibilidade da coisa, as herdeiros formarão um 

condomínio sobre os bens de raiz, de forma que a partilha será conferida 

de maneira equânime entre as sucessoras habilitadas, em percentual apto 

a atribuir-lhes o valor escorreito do quinhão, preservando-se, assim, a 

eventual valorização dos mesmos. Dessarte, dispendiosa a avaliação 

judicial, já que, segundo Arnaldo Rizzardo, a finalidade primordial do ato é 

alcançar a maior igualdade possível na distribuição dos bens, ao passo 

que, na hipótese de as sucessoras receberem quinhões iguais dentro da 

herança e formando-se um condomínio, ou se a partilha se faz 

atribuindo-se quinhões a todas as herdeiros, em todos os bens do espólio, 

fica atendido de forma absoluta o princípio da igualdade, tornando-se 

dispensável a avaliação. 2. Outrossim, considerando-se que a 

inventariante deixou de atender de forma satisfatória ao quanto perquirido 

no ID 24577434, item “6”, em derradeira tentativa intime-a para, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias conferir integral cumprimento ao quanto 

determinado anteriormente. 3. Em seguida ouça-se o Ministério Público. 4. 

Transcorrido o prazo alhures assinalado, independentemente de 

cumprimento, renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000067-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. Q. D. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000067-29.2018.8.11.0003. Vistos. Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por A. Q. de B., representada C. B. M. em face de D. Q. 

D., todos devidamente qualificados nos autos. Por força do despacho 

inaugural, determinou-se a citação do requerido, dentre outras 

deliberações (ID 12274130). A realização da audiência de conciliação 

restou prejudicada (ID 13661888 e 16499027). A citação do requerido 

restou infrutífera (ID 16229243, 21230606 e 22975964). O Patrono da 

Autora deixou de manifestar-se, sendo que aos 06.08.2019 este juízo 

determinou a intimação pessoal da Autora (ID 22376508), cuja diligência 

restou inexitosa (ID 23730791). Instado a manifestar-se (ID 27570036), o 

patrono da Autora silenciou-se. É o relatório do necessário. DECIDO. Com 

efeito, vislumbra-se que tanto a parte autora quanto o requerido estão em 

local incerto e não sabido, restando obstruído o prosseguimento da ação. 

Pois bem, tentada a intimação pessoal da autora, a mesma não foi 

encontrada, presumindo-se não mais residir no local. Entrementes, ad 

argumentandum tantum, é dever das partes comunicar qualquer mudança 

de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC). In casu, presume-se que a 

Autora se mudou e não há comunicação qualquer no feito (certidão retro), 

tendo o seu patrono optado pela inércia. Desta feita, caracterizada a 

desídia autoral, alternativa outra não há se não a extinção do presente 

sem resolução do mérito. Ilustro: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 

DETERMINAÇÃO PARA O DEVIDO ANDAMENTO DA MARCHA 

PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE 

ENDEREÇO DA PARTE INTERESSADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC. 1. O Juiz extinguirá a relação jurídica processual, sem exame do 

mérito, ao verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, após a intimação da parte. 

2. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Nesse caso, os 

prazos devem fluir a partir da juntada, aos autos, do comprovante de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 73 de 349



entrega da correspondência no endereço originário. 3. No caso, não se 

verifica ter havido eventual excesso de rigor processual na extinção do 

processo. Em verdade, houve apenas a correta aplicação da norma 

processual vigente, tendo em vista que é dever das partes colaborar para 

o bom andamento do processo 5. Apelação conhecida e desprovida. 

Sentença mantida (TJDFT - Acórdão 1090835, 20150710189583APC, 

Relator: DES. ALVARO CIARLINI, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

18/4/2018, publicado no DJE: 23/4/2018. Pág.: 444/448) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA 

PELO AUTOR. ENUNCIADO Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O artigo 485 do Código de Processo Civil em vigor elenca as hipóteses 

em que é devida a extinção do processo sem resolução de mérito, 

estabelecendo-se em seu inciso III aquela decorrente do abandono da 

causa pelo autor por mais de trinta dias. 2. A fim de evitar a extinção 

prematura do feito e em homenagem, sobretudo, ao princípio da economia 

processual, o §1º do dispositivo mencionado estabelece ainda que a parte 

será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, 

somente após o qual não havendo manifestação é cabível a extinção do 

processo. 3. De acordo com o que dispõe o art. 485, inciso IV do 

CPC/2015, "o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo". 4. Diante da peculiaridade do processo, torna-se inaplicável o 

enunciado nº 240 da súmula do STJ. Não é possível manter pendente a 

lide na expectativa de que a parte interessada aponte um endereço 

realmente fidedigno ou tome qualquer outra medida que dê utilidade à 

execução. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 

1034210, 20020110584685APC, Relator: DES. FLAVIO ROSTIROLA, 3ª 

TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. 

Pág.: 473/481) Destarte, a inércia da Autora em continuar com a ação, 

notadamente a falta de comunicação de alteração de endereço, bem como 

a ausência de qualquer manifestação de seu patrono, impõe reconhecer 

que o feito carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Ora, 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. 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. Com efeito, 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. No caso em mesa, o processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado a visível falta de interesse 

processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover a 

movimentação da marcha processual. Tal preceito comporta aplicabilidade 

ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente desinteresse 

da r. parte Autora em comparecer aos autos - eis que sequer se dignou 

em atualizar o seu endereço e/ou manifestar-se no processo, bem como a 

atual sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a 

eternização dos procedimentos judiciais. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fundamento no artigo 485, incisos III, IV e VI, do 

Código de Processo Civil. Via de consequencia, revogo o provimento 

liminar concedido quando do recebimento da lide. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários haja 

vista insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001538-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1001538-80.2018.8.11.0003 Vistos. SOPHIA LUIZA ALVES 

DA SILVA e JULYA IASMIN ALVES DA SILVA, ambas representadas pela 

genitora, Sra. JOSIANE FELIX DA SILVA, ajuizou a presente ação de 

alimentos em face de JUSCELINO ALVES DE OLIVEIRA, todos bem 

qualificados nos autos. Alegam, em síntese, que o pai nunca lhes prestou 

auxílio financeiro, bem como que a renda de sua genitora é insuficiente 

para prover seu sustento. Postulou a fixação de alimentos provisórios e a 

procedência do pedido, em especial com a condenação do Suplicado a 

pagar-lhes pensão alimentícia mensal no importe de 200% (duzentos por 

cento) do salário mínimo ou 1/3 dos seus vencimentos, bem como as 

despesas com saúde e educação . Juntou documentos. Pelo decisum 

vertido no ID n. 12111930 foram os alimentos provisionais arbitrados em 

40% (quarenta por cento) do salário mínimo, bem como designada 

audiência de conciliação que restou prejudicada ante a não localização do 

requerido (ID 13737812). Através do decisum de ID n. 22426643 foi 

determinada a citação por edital do requerido, bem como a nomeação de 

curador especial. No mais, efetivou-se pesquisa perante o sistema 

CAGED, extraindo-se a informação de que o requerido não estaria 

vinculado a trabalho formal. Por meio da petição de ID n. 26537189 foi 

apresentada contestação por negativa geral. A parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 27892467). O Ministério Público opinou 

pela fixação da verba alimentar no patamar equivalente a 30 % do salário 

mínimo nacional (ID 30646583). Relatei o essencial. Decido. O processo 

está em ordem, inexistindo vício que possa inquiná-lo de nulidade, assim 

como estão presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação. Não existem preliminares, razão pela qual passo desde logo ao 

exame do mérito. O dever do requerido de prestar alimentos ao autor 

decorre das normas dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil e, 

principalmente, do artigo 229 da Constituição da República, uma vez 

comprovada a filiação (fl. 11), não sendo por ele contestada tal 

responsabilidade. Ademais, as menores possuem sete e quatro anos de 

idade respectivamente (ID 12088919), fato suficiente para revelar 

necessidade em receberem auxílio financeiro, na forma de alimentos, o 

que lhes proporcionará um desenvolvimento saudável e a devida 

formação sócioeducacional de que as crianças nesta idade necessitam. 

Por outro lado, é dever dos pais manter os filhos menores, conforme 

disposição do art. 229, 1ª parte, da Constituição Federal de 1988. Por esta 

razão, os alimentos são devidos. Cumpre, então, fixar o respectivo 

quantum. Essa fixação deve se orientar pelo binômio 

necessidade-possibilidade, assim, atendendo aos interesses da menor, 

sem, entretanto, prejudicar a exequibilidade. Pois bem, diante da assertiva 

constante da exordial de que o genitor estaria desprovido de vinculo 

formal laborativo em aberto - ID 22426647, bem como extratos anexos, hei 

por bem manter em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo os 

alimentos em favor das requerentes, quantia atual de R$ 415,60, que 

c e r t a m e n t e  a t e n d e  a o  t r i n ô m i o 

possibilidade-necessidade-proporcionalidade e que não foi questionada 

por qualquer das partes, inexistindo qualquer adminículo de prova apto a 

embasar a fixação em montante superior. Assim, os alimentos, porque 

devidos, deverão ficar no patamar acima estabelecido, como forma de 

solução mais adequada ao caso em testilha e que melhor se amolda à 

regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, deixando de fixar a obrigação na 

moldagem in natura por entender estar o patamar ora fixado em prol das 

filhas está em sintonia ao princípio da proporcionalidade, sobretudo tendo 

em vista o teor do r. extrato extraído do sistema CAGED, bem como os 

extraídos nesta oportunidade consoante documentos em anexo. Por 

oportuno: 'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Em Ação de Alimentos, a revelia, por si, não afasta o ônus da 

parte autora de demonstrar que o alimentante reúne condições de arcar 

com o pagamento de pensão alimentícia no patamar vindicado na inicial. 2. 

Na fixação de alimentos, o julgador deve avaliar as possibilidades do 

alimentante e as necessidades da alimentanda. 3. O fato de o alimentante 

se encontrar desempregado deve ser levado em consideração para fins 
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de fixação do valor da pensão alimentícia. 4. Deve ser mantido o valor dos 

alimentos, quando fixados em consonância com as necessidades da 

alimentanda e a capacidade financeira do alimentante. 5. Recurso de 

Apelação conhecido e não provido.' (TJDFT - 8ª Turma Cível, Apelação 

Civel n. 20150710128180, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, J. 30/5/2019). Por 

fim, não se pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício pode, 

a qualquer momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja 

alteração significativa na situação da alimentante ou do alimentado, 

ficando assegurado, portanto, a qualquer das partes valerem-se da ação 

pertinente, em sendo necessário. Ante o exposto, julgo em parte 

procedente o pedido e condeno o réu a pagar às autoras pensão 

alimentícia no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo, a ser depositada até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

indicada na exordial, ratificando o provimento liminar de ID 12111930. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

notadamente tendo em vista a natureza da lide, de menor complexidade, 

suspendendo a condenação por litigar sob o pálio da assistência judiciária, 

que de ofício lhe concedo, haja vista a noticiada condição de 

desempregado e por ser pessoa presumidamente de poucas posses. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa e as 

anotações devidas. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis, 25 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1010325-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILEO OSSUNA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ASSIMAR PEREIRA (HERDEIRO)

ALTEMAR JOSE PEREIRA (HERDEIRO)

NEUSELI PEREIRA BARBOSA (HERDEIRO)

ROSIMAR PEREIRA FERREIRA (HERDEIRO)

LINDENALVA PEREIRA (HERDEIRO)

EVARISTO RODRIGUES BARBOSA (LITISCONSORTES)

MARINALVA PEREIRA MORAES (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1010325-35.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Em tempo, intime-se o 

inventariante para colacionar ao feito instrumento de representação 

processual outorgado por si, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que 

os inclusos nos autos são alheios a pretensão inaugurada. No mesmo 

lapso, deverá o representante da massa instruir o feito com o plano final 

de partilha, acompanhado da prestação de constas a que alude a 

autorização judicial conferida nos autos de nº 1003884-05.2018.8.11.0003 

(ID 22978020), bem como dos seguintes documentos: a) certidões 

negativas de débito federal, estadual e municipal de Rondonópolis e 

PoxoréuMT; b) comprovante de pagamento do tributo causa mortis (ID 

14299280); c) certidão de nascimento/casamento da herdeira Rosimar, 

conforme o caso. 2. Em caso de inércia, determino a intimação pessoal do 

inventariante, bem como via publicação oficial para, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, conferir integral cumprimento a 

presente deliberação, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, por razões alheias a 

alteração de endereço (art. 274, parágrafo único, do CPC), determino sua 

intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena 

de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 20 (vinte) 

dias. 3. Ultimadas as providências, colha-se parecer ministerial. 4. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006282-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINA PIO DA SILVA (INVENTARIADO)

HERCULANO DA SILVA NOGUEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOAO NOGUEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOSE CARLOS NOGUEIRA (HERDEIRO)

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006282-21.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor do pleito de ID 

28116779, acolho a renúncia apresentada pela causídica Regiane Caroline 

Roesler, eis que procedida em conformidade com os ditames do art. 112, 

do CPC. Nesta senda, considerando-se que o inventariante atua em causa 

própria nos autos, deixo de determinar a suspensão do feito (art. 76, do 

CPC), nos termos do art. 112, §2º, do CPC. 2. Outrossim, diante da 

condução desidiosa do presente inventário pelo causídico credor, 

intime-se o inventariante para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

venha a instruir o feito com o plano final de partilha, acompanhado dos 

seguintes documentos: a) certidão negativa de débito estadual em nome 

da falecida (ou positiva com efeitos negativos); b) certidão negativa de 

débito municipal e estadual em nome do de cujus (ou positiva com efeitos 

negativos); c) Guia de Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada da 

declaração de isenção do tributo ou comprovante de pagamento do 

mesmo; d) sejam declinados os dados dos herdeiros por representação 

do falecido João Nogueira da Silva, conforme deliberado no ID 18419854. 

Ainda, o inventariante deverá colacionar aos autos a certidão de matrícula 

atualizada do imóvel sob RGI nº. 61617 (ID 26078406), com a propriedade 

devidamente registrada em prol do de cujus, porquanto ao que se denota o 

domínio imobiliário confere-se a ‘Imobiliária Nossa Senhora Aparecida 

Limitada’, tudo sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). 3. Sem 

prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual para fins do disposto no art. 626, do 

CPC. 4. Ultimadas as providências, tornem-me conclusos. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 24 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009971-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DOS SANTOS LINO (REQUERENTE)

GISLAINE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DALVINA RAMOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

LILIAN DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

LIZAIDE RAMOS DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

INGRYD MORGANNA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

JOSE RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

NILVA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

ADELSON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

CENEDON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SHEILA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

EDSON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

VALTON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

IVANILDE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEZELI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

BELTON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMARA DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (INVENTARIADO)

JACQUELINE BOHNEN RAMOS (REQUERIDO)

LUZIA RAMOS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

JUAREZ MACIEL DA SILVA OAB - MT20978/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1009971-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. A princípio, retifique-se o valor 

atribuído à causa, conforme apuração vertida pela Sefaz/MT no ID 

14136600, no quantum equivalente a R$ 1.932.783,22 (um milhão 

novecentos e trinta e dois mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e 

dois centavos). 2. Ademais, diante da ausência de localização da 

inventariante (ID 26109894), invocando o Princípio da Cooperação inserto 

no art. 6º, do CPC e, objetivando conferir celeridade ao feito, efetivei 

pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL e CAGED, a fim 

de obter o endereço atualizado da mesma, ressaindo infrutíferas as 

diligências. 3. Pois bem. Compulsando o feito, denota-se que o juízo 

deliberou pela retificação do plano final de partilha, através do decisum 

lançado aos 05 de julho de 2019 (ID 17731174), bem como para a 

apresentação da GIA-Retificadora, certidão de nascimento ou casamento 

do herdeiro pré-morto Edison Ramos dos Santos e certidão de óbito do 

cônjuge da extinta. Não obstante, o prazo transcorreu in albis sem 

qualquer manifestação de representante da massa, resultando inexitosa a 

tentativa de localização pessoal da mesma, sequer manifestando-se, 

desde então, o causídico habilitado. Com efeito, é cediço que a desídia 

injustificável da atual inventariante quanto ao desempenho do seu ofício 

autoriza a sua remoção na forma do art. 622, I e II, do Código de Processo 

Civil, não restando outra alternativa a este juízo senão a sua remoção ex 

officio. Assim, estando a representante do espólio incursa na hipótese 

prevista no art. 622, I e II, do CPC e com supedâneo no art. 622 caput do 

mesmo diploma legal, REMOVO ex officio a Sra. Lizaide Ramos dos Santos 

do encargo de inventariante, porquanto “A destituição do inventariante 

pode ocorrer de ofício, quando configuradas uma das hipóteses do art. 

995 do Código de Processo Civil.” (AGV 3140149 TJPE, 3ª Câmara Cível, 

Publicação 17/02/2014, julgamento 23/01/2014, Relator Itabira de Brito 

Filho). Atenta a ordem de preferência para o exercício da inventariança 

estabelecida no art. 617, do CPC, NOMEIO inventariante a herdeira 

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS, facultando-a a firmar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Destarte, intime-se a novel 

inventariante para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, apresentar o 

plano final de partilha com as retificações apontadas no ID 17731174, 

juntamente com os documentos alhures referidos. No mesmo lapso, 

providencie o recolhimento do saldo de custas/taxas devidas, levando-se 

em consideração o quantitativo suprarreferido. 5. Aportando aos autos o 

plano de partilha, intimem-se todos os demais sucessores para, querendo, 

se manifestem em 05 (cinco) dias. 6. Ademais, diante do quanto perquirido 

pela Fazenda Pública no ID 28504916, efetivo pesquisa perante o Sistema 

BacenJud para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário 

aplicado em instituição financeira em favor da falecida LUZIA RAMOS DOS 

SANTOS (CPF 459.503.141-72), conforme extrato anexo. Lancei também 

pesquisa perante o sistema RENAJUD em busca de veículos existentes em 

nome da extinta, consoante anexo. No mais, deixo de determinar a 

intimação da inventariante para cumprimento do item ‘1’ do r. pleito, 

porquanto a documentação vindicada já se encontra ancorada ao feito. 

Via de consequência, reitere-se a abertura de vista ao Fisco Estadual. 7. 

Adotadas as providências, tornem-me conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 25 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: 1014203-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS CARDOSO OAB - MT26831/O (ADVOGADO(A))

RAKEL FARIA FERREIRA OAB - MT27011/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. A. (REU)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003138-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003138-05.2019.8.11.0003 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 audiência anteriormente 

aprazada para o dia 03 de julho de 2020 às 14h30min, a realizar-se no 

CEJUSC local. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 18 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003224-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. A. (REQUERENTE)

E. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003224-39.2020.8.11.0003 Vistos etc., Chamo o feito a ordem. 

Compulsando detidamente os autos, denota-se que ROSIMAR S. A. D. e 

EDILSON B. D. manejaram ação de divórcio consensual, pugnando por sua 

homologação. A chancela homologatória foi conferida na mesma data (ID 

29664333), deliberando-se pelas providências necessárias. Não obstante, 

ressai que o presente pleito foi distribuído aos 27 de fevereiro de 2020 às 

15h11min, contendo idêntica pretensão a ação precedentemente 

inaugurada perante esta unidade especializada, sob nº. 

1003014-85.2020.8.11.0003, cuja distribuição é datada de 21 de fevereiro 

de 2020 às 15h01min, envolvendo as mesmas partes em liça, contando, 

igualmente, com a homologação. Brevemente relatados. Decido. Com 

efeito, a par da existência do processo de divórcio consensual 

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 dissolução do vínculo matrimonial, para 

a caracterização de litispendência, configura-se 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: “DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PRÉVIA PROPOSITURA DE DIVÓRCIO 

PELO CÔNJUGE VARÃO - IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E 

PEDIDO - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. - Há litispendência, quando se 

reproduz ação idêntica a outra que está em curso, ou seja, com as 

mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos moldes do 

artigo 301, parágrafos 2º. e 3º, do Código de Processo Civil.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.12.252922-5/002, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 

4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da súmula em 

04/12/2014). Dito isto, no caso em análise, deverá prevalecer o feito de 

divórcio que foi proposto em primeiro lugar, ou seja, aquele registrado sob 

nº. 1003014-85.2020.8.11.0003, em tramitação perante esta unidade 

especializada, face a prevenção do mencionado juízo, consoante norma 

capitulada no art. 59, do CPC, evitando-se, ademais, a duplicidade de 

provimentos idênticos, tornando-os passíveis de questionamentos. 

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. Via de consequência, 

revogo o comando lançado no ID 29664333, cessando imediatamente a 
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produção de seus efeitos. Ante a movimentação mínima da máquina 

estatal, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita às partes, 

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, 

25 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. S. (AUTOR(A))

H. M. S. (AUTOR(A))

A. L. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CECILIO PEREIRA OAB - GO48526 (ADVOGADO(A))

EDMILSON ANTONIO PATTINI JUNIOR OAB - MS19522-B (ADVOGADO(A))

THIAGO BATISTA BARBOSA OAB - MS19165-B (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS OAB - MS6181-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000389-20.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, a teor do pleito de ID 

28608870, acolho a renúncia apresentada pelos r. causídicos, eis que 

procedida em conformidade com os ditames do art. 112, do CPC. Com 

efeito, considerando-se a recente regularização da representação 

processual pelo requerido (ID 28867957), deixo de determinar a 

suspensão do feito. 2. Pois bem. ANA L. B. da S., por si e na qualidade de 

representante legal dos menores Hellen M. S. (d.n. 04/04/2006) e 

Guilherme M. S. (d.n. 09/06/2011), ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Direto Litigioso c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Partilha de Bens, 

Guarda e Pensão Alimentícia’ em face de JOSUE M. da S., todos 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial, fixou-se alimentos a serem custeados pelo genitor à 

prole na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

mensal, bem como deliberando-se a custódia física dos mesmos em favor 

da mãe (ID 1513403). O demandado foi devidamente citado no ID 

17689599, sobrevindo a peça defensiva (ID 18158241). Impugnação 

autoral no ID 19044414. O divórcio foi decretado em sede recursal (ID 

18402647). Saneamento do feito no ID 26308499, designando-se data 

para colheita da prova oral. Após um ato e outro, as partes apresentaram 

termo de ajuste firmado extrajudicialmente (ID 29136364), onde 

estabeleceram acerca da partilha dos bens e dívidas comuns, 

regulamentação unilateral da guarda das crianças em favor da mãe, verba 

alimentar no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo 

para cada alimentando, bem como as despesas extraordinárias e plano de 

saúde, na forma constante da assentada, lançando mão, por ora, da 

questão alusiva as visitas paternas, requerendo a homologação e 

consequente extinção do feito, com a desistência do prazo recursal. 

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do ajuste (ID 30564211). Vieram-me os autos conclusos. 

Relatei o essencial. Decido. O acordo está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Considerando que nos termos do 

artigo 139, II e V, do Código de Processo Civil, compete ao Juiz, na direção 

do processo, zelar pela rápida solução do litígio, promovendo a qualquer 

tempo a autocomposição, deve o acordo entabulado entre as partes ser 

homologado por este Juízo. Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do 

processo, com resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso 

porque o mérito é da essência da transação. Nesse sentido: "Ao 

homologar a transação entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro 

imparcial em relação ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, 

fazendo-o por dever de função, aplicando a lei ao caso concreto e 

tomando-a como limite de sua ação, atuação esta que caracteriza os dois 

pressupostos básicos da atividade jurisdicional." (Comentários ao Código 

de Processo Civil, volume 3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 

269, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 373/375). Apenas para não passar 

em branco, no que tange aos veículos automotores objeto de disposição 

voluntária entre as partes, anoto que a partilha produz efeitos inter partes, 

não podendo ser oposta a terceiros (instituição financeira ou eventual 

detentor do domínio/posse não integrante do feito). Deveras, evidencia-se 

que as partes se compuseram amigavelmente, entabulando acordo onde 

estabeleceram acerca da partilha dos bens comuns, ajustaram obrigações 

recíprocas, acordaram o quantum destinado a verba alimentar devida pelo 

pai aos filhos, bem como estipularam a guarda em prol da genitora, 

resguardando-se o bem estar e os interesses da prole comum 

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses das crianças, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Por fim, insta salientar 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no 

art. 35, da Lei nº 8.069/90. Posto isso, à luz do ajuste entabulado entre as 

partes (ID 29136364), e pelo que dos autos constam, HOMOLOGO o 

derradeiro acordo, com as observações supra, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, ante a desistência do prazo pelas partes, 

determino a Serventia que proceda a expedição do competente formal de 

partilha para averbar ao quanto ajustado às margens do bem de raiz junto 

ao Cartório de Imóveis competente. A transmissão dos veículos ao varão 

deverá ocorrer pelas próprias partes junto ao órgão de trânsito 

competente, pelas razões supra. Lavre-se termo de guarda definitiva dos 

menores em favor da genitora, oportunamente. Oficie-se ao órgão 

empregador do genitor, a fim de que proceda ao desconto mensal da 

verba alimentar ajustada em favor dos menores, no quantitativo total de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal, mediante depósito em 

conta de titularidade da genitora, noticiada no ID 29136364. 

Oportunamente, defiro ao requerido às benesses da gratuidade judiciária, 

com supedâneo no art. 99, §3º, do CPC. Sem custas, eis que as partes 

militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários na forma 

pactuada. Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os presentes 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Notifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

25 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. S. (AUTOR(A))

H. M. S. (AUTOR(A))

A. L. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CECILIO PEREIRA OAB - GO48526 (ADVOGADO(A))

EDMILSON ANTONIO PATTINI JUNIOR OAB - MS19522-B (ADVOGADO(A))

THIAGO BATISTA BARBOSA OAB - MS19165-B (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS OAB - MS6181-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000389-20.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, a teor do pleito de ID 

28608870, acolho a renúncia apresentada pelos r. causídicos, eis que 

procedida em conformidade com os ditames do art. 112, do CPC. Com 

efeito, considerando-se a recente regularização da representação 

processual pelo requerido (ID 28867957), deixo de determinar a 

suspensão do feito. 2. Pois bem. ANA L. B. da S., por si e na qualidade de 

representante legal dos menores Hellen M. S. (d.n. 04/04/2006) e 

Guilherme M. S. (d.n. 09/06/2011), ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Direto Litigioso c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Partilha de Bens, 

Guarda e Pensão Alimentícia’ em face de JOSUE M. da S., todos 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial, fixou-se alimentos a serem custeados pelo genitor à 

prole na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

mensal, bem como deliberando-se a custódia física dos mesmos em favor 

da mãe (ID 1513403). O demandado foi devidamente citado no ID 
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17689599, sobrevindo a peça defensiva (ID 18158241). Impugnação 

autoral no ID 19044414. O divórcio foi decretado em sede recursal (ID 

18402647). Saneamento do feito no ID 26308499, designando-se data 

para colheita da prova oral. Após um ato e outro, as partes apresentaram 

termo de ajuste firmado extrajudicialmente (ID 29136364), onde 

estabeleceram acerca da partilha dos bens e dívidas comuns, 

regulamentação unilateral da guarda das crianças em favor da mãe, verba 

alimentar no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo 

para cada alimentando, bem como as despesas extraordinárias e plano de 

saúde, na forma constante da assentada, lançando mão, por ora, da 

questão alusiva as visitas paternas, requerendo a homologação e 

consequente extinção do feito, com a desistência do prazo recursal. 

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do ajuste (ID 30564211). Vieram-me os autos conclusos. 

Relatei o essencial. Decido. O acordo está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Considerando que nos termos do 

artigo 139, II e V, do Código de Processo Civil, compete ao Juiz, na direção 

do processo, zelar pela rápida solução do litígio, promovendo a qualquer 

tempo a autocomposição, deve o acordo entabulado entre as partes ser 

homologado por este Juízo. Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do 

processo, com resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso 

porque o mérito é da essência da transação. Nesse sentido: "Ao 

homologar a transação entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro 

imparcial em relação ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, 

fazendo-o por dever de função, aplicando a lei ao caso concreto e 

tomando-a como limite de sua ação, atuação esta que caracteriza os dois 

pressupostos básicos da atividade jurisdicional." (Comentários ao Código 

de Processo Civil, volume 3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 

269, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 373/375). Apenas para não passar 

em branco, no que tange aos veículos automotores objeto de disposição 

voluntária entre as partes, anoto que a partilha produz efeitos inter partes, 

não podendo ser oposta a terceiros (instituição financeira ou eventual 

detentor do domínio/posse não integrante do feito). Deveras, evidencia-se 

que as partes se compuseram amigavelmente, entabulando acordo onde 

estabeleceram acerca da partilha dos bens comuns, ajustaram obrigações 

recíprocas, acordaram o quantum destinado a verba alimentar devida pelo 

pai aos filhos, bem como estipularam a guarda em prol da genitora, 

resguardando-se o bem estar e os interesses da prole comum 

Levando-se em consideração que a transação realizada entre as partes 

preserva os interesses das crianças, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Por fim, insta salientar 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no 

art. 35, da Lei nº 8.069/90. Posto isso, à luz do ajuste entabulado entre as 

partes (ID 29136364), e pelo que dos autos constam, HOMOLOGO o 

derradeiro acordo, com as observações supra, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, ante a desistência do prazo pelas partes, 

determino a Serventia que proceda a expedição do competente formal de 

partilha para averbar ao quanto ajustado às margens do bem de raiz junto 

ao Cartório de Imóveis competente. A transmissão dos veículos ao varão 

deverá ocorrer pelas próprias partes junto ao órgão de trânsito 

competente, pelas razões supra. Lavre-se termo de guarda definitiva dos 

menores em favor da genitora, oportunamente. Oficie-se ao órgão 

empregador do genitor, a fim de que proceda ao desconto mensal da 

verba alimentar ajustada em favor dos menores, no quantitativo total de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal, mediante depósito em 

conta de titularidade da genitora, noticiada no ID 29136364. 

Oportunamente, defiro ao requerido às benesses da gratuidade judiciária, 

com supedâneo no art. 99, §3º, do CPC. Sem custas, eis que as partes 

militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários na forma 

pactuada. Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os presentes 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Notifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

25 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003014-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. A. (REQUERENTE)

E. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003014-85.2020.8.11.0003 Vistos etc., Diante da extinção sem exame de 

mérito levada a efeito no bojo dos autos sob nº. 

1003224-39.2020.8.11.0003, com a revogação da chancela homologatória 

proferida no r. procedimento de jurisdição voluntária em virtude do 

fenômeno da litispendência, mantenho o provimento concedido no ID 

29555035. Expedientes necessários. Às providências. Rondonópolis-MT, 

25 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001882-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SANTOS BITENCOURTH (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA da parte inventariante para instruir os autos 

com declaração de inexistência (ou existência) de dependentes por morte, 

emitida pelo INSS, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001371-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. C. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO CEJUSC PARA A DATA: 07/08/2020 ÀS 15hs.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000379-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. P. (REU)

 

Parte Autora: Parte Autora: EDUARDA GABRIELLY DIAS DA PAZ (d. n. 

23/07/2012), menor, representada por sua genitora, GISLAINE FERREIRA 

DIAS, brasileira, solteira, RG nº 18408893 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 

025.464.241-14. PARTE REQUERIDA EZEQUIEL DOMINGUES DA SILVA. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1000379-05.2018.8.11.0003 - PJE 

– FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RONILSON ALVES DA 

PAZ, brasileiro, solteiro, autônomo, RG nº 17284856 SSP/MT, inscrito no 

CPF/MF 014.593.981-22, demais qualificações ignoradas, atualmente em 

local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para querendo, 

responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que sejam fixados os alimentos em 

favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado 

em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via edital. Fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Às Providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000379-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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G. F. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. P. (REU)

 

Parte Autora: Parte Autora: EDUARDA GABRIELLY DIAS DA PAZ (d. n. 

23/07/2012), menor, representada por sua genitora, GISLAINE FERREIRA 

DIAS, brasileira, solteira, RG nº 18408893 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 

025.464.241-14. PARTE REQUERIDA RONILSON ALVES DA PAZ. PRAZO: 

20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1000379-05.2018.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RONILSON ALVES DA 

PAZ, brasileiro, solteiro, autônomo, RG nº 17284856 SSP/MT, inscrito no 

CPF/MF 014.593.981-22, demais qualificações ignoradas, atualmente em 

local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para querendo, 

responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que sejam fixados os alimentos em 

favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado 

em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via edital. Fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Às Providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000239-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: LUCIVALDO ABREU DO NASCIMENTO, brasileiro, 

convivente, pedreiro, RG n.º 146832020000 SSP/MT, CPF n.º 

016.254.981-44. Parte Requerida: JANAINA TEIXEIRA DE SOUZA. PRAZO: 

20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1000239-34.2019.8.11.0003 - PJE - 

FINALIDADE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA JANAINA TEIXEIRA DE 

SOUZA, brasileira, solteira, do lar, RG nº. 24968102, SSP/MT, CPF nº. 

050.512.421-11, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte autora 

acima. O requerente e a requerido tiveram um relacionamento durante 1 

(um) anos e 4 (quatro) meses, advindo desse relacionamento a filha 

LUCIANE STÉFANI TEIXEIRA ABREU (d.n. 04/01/2010). Com o fim do 

relacionamento a menor passou a residir com a genitora. Entretanto, desde 

março de 2015 o pai assumiu a guarda de fato da criança, sendo 

responsável por todo cuidado referente a menor. Requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que seja declarada a guarda da menor 

em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) A par do 

quanto noticiado no pedido retro, aliada a insuficiência de endereço 

extraído do sistema INFOSEG e, estando a requerida em local incerto e não 

sabido, defiro a citação da mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) 

(Cumpra-se). Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis 

- MT, 25 de março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001172-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. Z. (REQUERIDO)

E. M. R. R. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: LINDALVA FERREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, 

cabeleireira, RG nº 1145105-0 SSP/MT, CPF nº 802.692.221-20. Parte 

Requerida: VICTORIA FERREIRA ZAMPERONI e EWERTON MURILLO 

ROCHA RIBEIRO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1001172-07.2019.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA VICTORIA FERREIRA ZAMPERONI, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar 

do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, 

ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

GUARDA, promovida pela parte autora acima. A requerente é avó materna 

de MARIA VICTORIA ZAMPERONI RIBEIRO (d.n. 04/04/2014), enquanto os 

requeridos são os genitores da criança. Desde o nascimento da criança, a 

requerente assumiu a guarda de fato, sendo responsável por todo 

cuidado e criação. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim 

de que seja declarada a guarda da menor em favor da requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Considerando as ponderações vertidas no 

pedido retro, e, estando a requerida em local incerto e não sabido, defiro a 

citação da mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital, correndo da data da publicação única. (...) (Cumpra-se). Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000312-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. O. (REU)

 

Parte Autora: ANNA LUISA DE SOUZA OLIVEIRA (d. n. 18/03/2015), 

menor, representada por sua genitora, LISLENE DE SOUZA LOPES, 

brasileira, solteira, do lar, RG nº. 27971759 SSP/MT, CPF nº. 

064.259.961-02. PARTE REQUERIDA WILSON DE OLIVEIRA. PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS - PROCESSO: 1000312-06.2019.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA WILSON DE OLIVEIRA, 

brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e 

incerto, dos termos da presente ação, para querendo, responder no prazo 

de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que sejam fixados os alimentos em favor do 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em lugar 

incerto e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via edital. Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) 

Às Providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006328-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. P. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: HILCA SAMARA BATISTA DOS SANTOS PASINATO, 

brasileira, casada, desempregada, RG n.º 298579662 SSP/MT, CPF n.º 

206.348.328-08. Parte Requerida: ALTAIR JOSÉ PASINALTO. PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS – PROCESSO Nº 1006328-73.2019.8.11.0003 - PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ALTAIR JOSÉ PASINALTO, 

brasileiro, casado, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte 

autora acima. As partes contraíram matrimônio em 29/03/1999, sob o 

regime de Comunhão Parcial de Bens e encontram-se separados de fato 

há mais de 18 (dezoito) ano. Não possuem filhos menores em comum. Não 

há dívidas nem bens a partilhar. A parte autora requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que seja decretado o Divórcio do 

casal. Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando o requerido em local incerto 

e não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. Por se 

tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita 

apenas no órgão oficial (artigo 257, II, do CPC). (...) Cumpra-se. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008592-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. M. (REQUERENTE)
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C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FABIANI CAPANO OAB - SP203901 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada, tendo comprovado apenas o pagamento 

da diligência do oficial de justiça. Diante disso e em atendimento ao 

despacho de id. 29650191, impulsionando a presente, intimo a parte autora 

para recolher as custas judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 

1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Destaco que a referida guia poderá 

ser emitida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado 

(http://www.tjmt.jus.br/) através da aba serviços-guias-emitir 

guias-outros-carta precatória. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. Assinado 

digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035178-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO CABRITA DE LIMA (REQUERENTE)

LUCIMAR GIMENES VIEGA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI OAB - MS9916-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY EDUARDO CENTENA COELHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

25 de março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009968-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILISSON RIGONE MACHADO OAB - RS79207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. O. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30381556, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010719-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA TOSTA OAB - SP318763 (ADVOGADO(A))

SIRLEI DE SOUZA OLIVEIRA OAB - 537.215.191-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (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. 30503396, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036150-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. M. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29994013, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004125-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

1ª Vara CÍvel - Tangará da Serra/MT - Justiça Estadual (DEPRECANTE)

NEWFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL AVERBACH JUNIOR OAB - RJ069986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPEX DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (DEPRECADO)

 

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. 29786465, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003097-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN TORRES ARAUJO DE OLIVEIRA (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. 30421789, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006547-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA OAB - MT21990/O (ADVOGADO(A))

ANGELINA BENEDITA PEREIRA OAB - 314.219.381-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDSON LUIZ FERNANDES (REQUERIDO)
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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. 30540472, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029206-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER (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. 30385421, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034199-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RENATA CERQUEIRA (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. 30239134, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034787-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30381999, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050707-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN OLIVEIRA ESPINDOLA (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. 30342148, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004379-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA SINEC LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA OAB - SP140951 (ADVOGADO(A))

EDSON MAROTTI OAB - SP101884 (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORAIA DIAS SANTOS (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO GOMES BEZERRA (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. 30221858, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 25 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006438-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MONEGAT CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA OAB - RS45423 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SCUSSEL DA SILVA OAB - RS67369 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006438-21.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte autora para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias. Os valores e demais 

dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados 

através do site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- 

diligência oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a 

guia poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir 

guia-outros-carta precatória”. Às providências. Cuiabá, 25 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013620-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE SOUZA BUDIB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013620-58.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 
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nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013629-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PRADO DOLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SIQUEIRA JUNIOR OAB - MS11229 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON BARBERO BIAVA OAB - MS11231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013629-20.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013663-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (REQUERIDO)

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013663-92.2020.8.11.0041 Vistos. Esta carta 

precatória não preenche os requisitos do art. 260 do CPC, uma vez que 

não está devidamente instruída com o extrato do Sistema Renajud, que é 

documento essencial para o cumprimento do ato deprecado. Assim, 

deverá a Secretaria promover a sua devolução ao juízo deprecante, nos 

termos do art. 267, I, do CPC. Cumpra-se, adotando as providências que 

se fizerem necessárias. Cuiabá, 24 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056139-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rosiguerly Ingrid Bianchi (REQUERIDO)

CESAR LINHARES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1056139-82.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29944602, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 24 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046487-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PANASSOLO KIST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046487-41.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação Paulo Henrique Panassolo Kist, todavia, não 

foi possível realizar o ato pelo fato do requerido não residir no endereço 

indicado na carta, conforme teor da certidão de id. 24312161. Diante 

disso, a parte autora requer a realização de pesquisa junto ao sistema 

Infojud, com o objetivo de localizar novo endereço para cumprimento do 

ato deprecado. Data vênia, o referido pleito não tem como ser deferido por 

este juízo, tanto por não constar do objeto da precatória, quanto porque a 

pesquisa de endereço via sistema eletrônico pode ser realizada pelo 

próprio juízo deprecante, nos autos da demanda. Assim, dê-se ciência 

desta decisão e do pleito constante do id. 28571091 ao deprecante, 

acompanhado dos documentos necessários, solicitando que aquele juízo 

se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado em 

que se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014448-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE JESUS SARGES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014448-88.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 30000727, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 24 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034639-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY SILVA SANTOS OAB - SP391174 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO PARRA OAB - SP409241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAONYR J P ROCHA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034639-57.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Raonyr J P Rocha - ME, todavia, não foi 

possível realizar o ato pelo fato da empresa não mais se localizar no 

endereço indicado na carta (id. 27982044). Diante disso, a parte autora 

requer seja realizada citação por edital, nos termos da petição de id. 

28597491. Data vênia, o referido pleito não tem como ser deferido por este 

juízo, tanto por não constar do objeto da precatória, quanto porque a 

citação por edital pode ser realizada pelo próprio juízo deprecante, nos 

autos da demanda, se for o caso. Assim, dê-se ciência desta decisão e 

do requerimento constante do id. 28849434 ao deprecante, acompanhado 

dos documentos necessários, solicitando que aquele juízo se pronuncie a 

respeito em 20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem manifestação, 

devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das providências necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036526-76.2019.8.11.0041

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:

JOACIR MARASCA (REQUERIDO)

ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1036526-76.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citaçao de Joacir Marasca e Eliane Maria Lorenzetti 

Marasca, todavia, não foi possível realizar o ato pelo fato dos requeridos 

não residirem no endereço indicado na carta, conforme teor da certidão de 

id. 24312161. Diante disso, a parte autora requer a realização de pesquisa 

junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o objetivo de localizar 

novo endereço para cumprimento do ato deprecado. Data vênia, o referido 

pleito não tem como ser deferido por este juízo, tanto por não constar do 

objeto da precatória, quanto porque a pesquisa de endereço via sistema 

eletrônico pode ser realizada pelo próprio juízo deprecante, nos autos da 

demanda. Assim, dê-se ciência desta decisão e do pleito constante do id. 

28961941 ao deprecante, acompanhado dos documentos necessários, 

solicitando que aquele juízo se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. 

Decorrido tal prazo sem manifestação, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033624-53.2019.8.11.0041

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:

MARLENE DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO (REQUERIDO)

FERNANDO HENRIQUE DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

MGF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA FAZENDA LTDA 

(REQUERIDO)

GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033624-53.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Marlene de Brito Balbino, Fernando 

Henrique de Brito Balbino e Guilherme Augusto de Brito Balbino, todavia, 

não foi possível realizar o ato pelo fato do endereço indicado na carta 

estar incorreto, conforme teor da certidão de id. 22134576. Diante disso, a 

parte autora requer a realização de pesquisa junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud, com o objetivo de localizar novo endereço 

para cumprimento do ato deprecado. Data vênia, o referido pleito não tem 

como ser deferido por este juízo, tanto por não constar do objeto da 

precatória, quanto porque a pesquisa de endereço via sistema eletrônico 

pode ser realizada pelo próprio juízo deprecante, nos autos da demanda. 

Assim, dê-se ciência desta decisão e do requerimento constante do id. 

28961947 ao deprecante, acompanhado dos documentos necessários, 

solicitando que aquele juízo se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. 

Decorrido tal prazo sem manifestação, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061180-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CAROLINA DE DEUS (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061180-30.2019.8.11.0041 Vistos. Esta carta 

precatória, extraída dos autos n. 5000423-67.2004.827.2729, tem como 

finalidade a citação de Tania Carolina de D. Ferreira e Paulo Roberto 

Ferreira. Através da petição de id. 28744209, a parte autora informa que 

possivelmente há outra precatória idêntica à presente, distribuída nesta 

Comarca, requerendo seja certificado a respeito de tal fato. Em consulta 

ao sistema PJE, vê-se que realmente havia outra precatória com o mesmo 

objeto, distribuída sob n. 1013598-68.2018.8.11.0041, que tramitou na 7ª 

Vara Cível desta Comarca e que, diante da não localização do executado 

para cumprimento do ato deprecado, foi devolvida por aquela unidade 

jurisdicional ao juízo de origem e arquivada em 15/01/2020. Diante disso, e 

visando dar impulso regular a presente, intime-se o patrono da parte 

interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, cumprir a determinação de 

id. 27647159. Decorrido o referido prazo sem manifestação, certifique-se 

e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Às 

providências. Cuiabá, 25 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042431-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042431-62.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

carta precatória que tem por finalidade a citação de Enoque Alves de 

Souza, todavia, vê-se da manifestação de id. 30215532 que referida 

pessoa reside no município de Poconé/MT. Diante de tal fato, e 

considerando o caráter itinerante das cartas precatórias (CPC, art. 262), 

deverá a Secretaria promover o encaminhamento da presente à Comarca 

correspondente, mediante a adoção das providências necessárias. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão, nos termos e 

para os fins previstos no § único do art. 262 do CPC. Cumpra-se, com 

prioridade. Cuiabá, 25 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015401-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILTON RAMOS VARANDA JUNIOR (EXECUTADO)

VARANDA & VARANDA LTDA (EXECUTADO)

DIRCE MARIA DE ARRUDA VARANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1015401-69.2019.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 

22.734,52; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 

Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO . Parte Ré: 

EXECUTADO: CONFECCOES VARANDA LTDA E OUTROS. Pessoa(s) a 

ser(em) Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) EMILTON RAMOS VARANDA 

JUNIOR , CPF: 384.802.631-72, endereço: atualmente em lugar incerto e 
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não sabido.02) DIRCE MARIA DE ARRUDA VARANDA, CPF: 

174.123.311-91 , endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 28558941, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, uma vez que houve 

bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos . E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA COIMBRA, digitei. Rondonópolis - MT, 24 

de março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016038-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES & LOURENCO DE MOURA LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDENES FERNANDES (EXECUTADO)

PEDRO NATERCIO DE AQUINO (EXECUTADO)

SELMA CRISTINA FARIAS GONCALVES (EXECUTADO)

UDELSON LOURENCO DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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: 30 DIAS Processo Nº 

1016038-20.2019.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 10.167,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte Autora: EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO . Parte Ré: EXECUTADO: FERNANDES & 

LOURENCO DE MOURA LTDA E OUTROS. Pessoa(s) a ser(em) 

Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) UDELSON LOURENCO DE MOURA, CPF: 

550.160.061-72, endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.02) 

VALDENES FERNANDES, CPF: 718.168.449-341 , endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido. 03) SELMA CRISTINA FARIAS 

GONCALVES, CPF: 843.722.901-44, endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

decisão id. 28569571, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, uma vez que houve bloqueio de dinheiro em sua conta bancária 

via BACENJUD, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; 

bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos . E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. Rondonópolis - MT, 24 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016038-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES & LOURENCO DE MOURA LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDENES FERNANDES (EXECUTADO)

PEDRO NATERCIO DE AQUINO (EXECUTADO)

SELMA CRISTINA FARIAS GONCALVES (EXECUTADO)

UDELSON LOURENCO DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos. Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado. No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001965-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PROCESSO Nº 1001965-43.2019.8.11.0003 VISTO. ELZA DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS opôs embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022, 

inciso I do Código de Processo Civil, alegando que a decisão de Id. 

25985926 é contraditória e obscura, haja vista que nomeou médico 

ginecologista obstetra para realizar a perícia embora ela seja portadora de 

doenças incapacitantes no ombro. Além disso, determinou que a perícia 

fosse realizada sobre os documentos, dispensando-se a avaliação 

pessoal, sem declinar as razões dessa determinação, e ordenou que as 

partes apresentassem quesitos, todavia os quesitos dela já foram 

apresentados no Id. 22926776 (Id. 28295471). É o relatório. Decido. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 

Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão à embargante 

quanto à alegada contradição e obscuridade. Com efeito, extrai-se dos 

autos que as doenças incapacitantes da autora não possuem nenhuma 

relação com o ramo da ginecologia e obstetrícia, bem como que a 

realização da perícia apenas sobre os documentos será insuficiente e 

inviável para verificar se ela, de fato, se encontra incapacitada para o 

trabalho de forma permanente, o que é indispensável na hipótese, haja 

vista o pedido principal (aposentadoria por invalidez). Quanto à intimação 

das partes para apresentação de quesitos, anoto que inexiste qualquer 

prejuízos paras as partes, pois, caso já tenham apresentados os quesitos, 

bastará não atender a intimação. Ademais, aproveito o ensejo para 

reconhecer a ocorrência de erro material quanto à determinação de 

intimação do perito para apresentar proposta de honorários, uma vez que 

o valor dos honorários já foi fixado pela decisão de Id. 22014668 (R$ 

600,00). Com estas considerações, conheço e dou provimento ao recurso 
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de embargos de declaração, para alterar a decisão embargada, que 

passará a contar com a seguinte redação: “VISTO Nomeio a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338, para realizar a perícia, 

submetendo a autora à avaliação médica, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de início dos 

trabalhos periciais. A empresa nomeada deverá indicar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o nome do médico perito ortopedista que realizará os 

trabalhos. Indicado o perito, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, 

na forma do artigo 465, §1º, I, do CPC. Cumpra-se.” Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002583-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA GUIMARAES (EXECUTADO)

GUIMARAES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JORGE ANTONIO CHAGAS GUIMARAES (EXECUTADO)

DARLUCE BARCELOS FRANCO (EXECUTADO)

JAMIL SIMOES BARCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1002583-85.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: GUIMARAES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME, 

FERNANDO DE SOUZA GUIMARAES, JORGE ANTONIO CHAGAS 

GUIMARAES, DARLUCE BARCELOS FRANCO, JAMIL SIMOES BARCELOS 

VISTO. JAMIL SIMÕES BARCELOS ajuizou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em resumo, a ocorrência da 

prescrição, já que na época da constituição definitiva da dívida, ocorrida 

em 14/08/2014, já tinha transcorrido mais de cinco anos da ocorrência dos 

fatos geradores, os quais se deram em 2007. A executada também 

requereu o desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança n.º 

510.047.924-4, da Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A, no importe de 

R$ 171,67 (cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) e na 

conta poupança n.º 60.487.925-3, da Agência 4425 do Banco Cooperativo 

do Brasil, no valor de R$ 56,72 (cinquenta seis reais e setenta e dois 

centavos) contas estas usadas para recebimento de seus de proventos. 

Manifestação da exequente pelo indeferimento dos pedidos da executada. 

É o relatório. Decido. PRESCRIÇÃO O pedido formulado na exceção de 

pré-executividade não merece vingar. Como a executada não efetuou 

qualquer pagamento parcial do débito tributário, aplica-se, quanto ao prazo 

decadencial, o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, a 

saber: “Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. 

Logo, a contagem do prazo decadencial teve início no dia 1º de janeiro de 

2008, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado (Superior Tribunal de Justiça, 

Primeira Turma, REsp 160.738-97/SP, Relator o Exmo. Sr. Ministro José 

Delgado, j. 12.03.98, DJU 04.05.98, p. 113). Em consequência, o termo final 

do referido prazo decadencial correspondeu ao dia 31 de dezembro de 

2012. No caso, a constituição do crédito tributário ocorreu em 06 de 

setembro de 2012. A inscrição se deu em 14 de agosto de 2014. A 

execução foi proposta em 16 de setembro de 2015. O despacho inicial foi 

proferido em 20 de outubro de 2015, o que, nos termos do artigo 174, do 

Código Tributário Nacional, interrompeu o lapso prescricional, já que a 

dívida foi inscrita em 14 de agosto de 2014. Com efeito, não ocorreram a 

decadência e a prescrição, uma vez que não transcorreu o prazo previsto 

no artigo 174, I do CTN. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. 

ART. 557, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ. 

EXECUTIVIDADE. SÚMULA/STJ NO. 393. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. 

CREDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AUTOLANÇAMETO. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. "A exceção de pré-executividade é admissível 

na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que 

não demandem dilação probatória". Súm. STJ no393. II. O exame da 

alegação de decadência e prescrição nas hipóteses de autolançamento 

não se cinge unicamente à verificação do transcurso do quinquênio entre 

as datas de entrega da DCTF pelo contribuinte e o ajuizamento do feito 

executivo. Carece de exame a fixação dos termos a quo relacionados ao 

fato gerador e ao lançamento e/ou ao lançamento e à homologação da 

autoridade fiscal, a fim de se identificar na linha do tempo o momento de 

constituição definitiva do crédito tributário para, somente a partir deste 

ponto, verificar os requisitos de exigibilidade do crédito tributário frente à 

prescrição. III. O conjunto probatório carreado pela agravante é 

insuficiente para se aferir, de plano, a extinção dos créditos tributários em 

cobrança. Seja pela decadência, seja prescrição. Demandando dilação 

p roba tó r ia .  lV .  Agravo  improv ido .  (TRF  3 ª  R . ;  A I 

0038080-33.2008.4.03.0000; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Alda Maria 

Basto Caminha Ansaldi; Julg. 29/03/2012; DEJF 30/05/2012; Pág. 487) 

PENHORA EM CONTA POUPANÇA Dispõe o artigo 833, inciso X, do Código 

de Processo Civil de 2015, ser absolutamente impenhorável: “a quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários-mínimos;”. Contudo, no caso em discussão, a executada apenas 

alegou e nada comprovou. Não foi juntado aos autos nenhum extrato das 

contas poupanças dela para constar tal bloqueio. Como se sabe, o ônus 

da prova quanto ao fato constitutivo do direito é daquele que invoca o 

benefício legal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. SÚMULA 251/STJ. 

IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. (...) 2. Nos 

termos do art. 5º, da Lei 8.009, é imprescindível para a caracterização do 

bem de família, restar comprovado que se trata do único imóvel do casal 

para moradia permanente, elemento não demonstrado no feito. 3. 

Caracterizado o instituto da confusão, resta isento o Estado do pagamento 

das custas. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO 

ESTADO PROVIDO EM PARTE” (Apelação Cível Nº 70058687922, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego 

Canibal, Julgado em 11/06/2014). Desse modo, inexistindo demonstração 

de que o valor penhorado esteja sob o amparo do artigo 833, X do CPC, 

INDEFIRO o pedido e mantenho a constrição judicial, prosseguindo a 

execução nos seus regulares trâmites. REJEITO, ainda, a exceção de 

pré-executividade proposta nos autos. Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Intimem-se os executados para, querendo, no prazo de 30 dias, 

apresentarem embargos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 30 de 

janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012605-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1012605-42.2018.8.11.0003. REQUERENTE: FLAVIA FERREIRA 

REQUERIDO: PREFEITO DE RONDONÓPOLIS Visto. Trata-se de execução 

de sentença envolvendo as partes acima identificadas. A parte executada 

satisfez a obrigação. Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de execução. 

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626. P.R.I.C. 

RONDONÓPOLIS, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008507-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SAO PAULO LTDA - ME (EXECUTADO)

MIGUEL GIMENES CORDON (EXECUTADO)

JOSE MAXIMO DE PAIVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 
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(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1008507-77.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL move em face 

de ÓTICA SÃO PAULO LTDA E OUTROS. O Estado de Mato Grosso 

informou que o executado pagou o valor integral da dívida objeto da 

execução, razão pela qual requereu a extinção da ação (id. 28394267). É 

o relatório. Decido. Conforme informado nos autos, o executado efetuou o 

pagamento da obrigação. Como se sabe, a quitação da obrigação permite 

a extinção da execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Custas pelo executado. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se. P. R. I. C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004116-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

LORENY GIOMBELLI SILVA (EXECUTADO)

BRAZ CESCONETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. O exequente requer a expedição de Ofício à Secretaria da Receita 

Federal, requisitando a última declaração de imposto de renda em nome 

do(a) executado(a), a fim de localizar bens do devedor e/ou endereço. O 

exequente comprovou ter esgotados todos os meios possíveis para obter 

informações do endereço ou situação econômica da parte executada. 

Ademais, essa providência permite informações sobre o patrimônio do(a) 

executado(a), bem como a sua localização, por meio de requisição judicial, 

via on-line. Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim 

de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução. 

Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de 

admissível a remessa de ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com 

vistas a obter informações sobre bens passíveis de penhora de 

devedores em ação de execução, a medida deve ser utilizada com 

parcimônia, sob pena de ser substituída a parte pelo juiz. AS RAZÕES 

OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 09/12/2010)”. Com essas 

considerações, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente. 1- Localizado o endereço do devedor ou bens passíveis de 

penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80. 2- Juntadas as informações, os autos 

passarão a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a 

secretaria fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, 

IV). 3- Sendo infrutífera a busca de dados do (a) executado (a), a 

secretaria deverá intimar o (a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007878-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA DE LIMA AMON OAB - RJ176619 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SILVA AZEVEDO OAB - RJ156082 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. TRANSFIRA O ÚLTIMO VALOR 

DEPOSITADO PARA A CONTA DO EXEQUENTE. P. R. I. C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012605-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1012605-42.2018.8.11.0003. REQUERENTE: FLAVIA FERREIRA 

REQUERIDO: PREFEITO DE RONDONÓPOLIS Visto. Trata-se de execução 

de sentença envolvendo as partes acima identificadas. A parte executada 

satisfez a obrigação. Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de execução. 

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626. P.R.I.C. 

RONDONÓPOLIS, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003231-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003231-31.2020.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS VISTO Intime-se o 

exequente para manifestar-se, em 5 dias, sobre os embargos de 

declaração. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005227-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005227-64.2020.8.11.0003. VISTO. DIOGENES GARRIO 

CARVALHO ME (GERA MEDICINA) ajuizou mandado de segurança com 

pedido liminar contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. 

José Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que se trata de 

uma clínica de exames médicos do trabalho e, conforme cópia dos 

requerimentos de empresário anexos, diz respeito às atividades de 

Medicina e Segurança do Trabalho, efetuando exames admissionais, 

demissionais e periódicos. Informa que, em decorrência da pandemia 
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causada pelo vírus COVID-19 (Coronavírus), já havia adotado medidas 

preventivas, com número reduzido de funcionários, além da utilização de 

máscaras, álcool gel e do atendimento com distanciamento de no mínimo 

1,5 metros entre funcionários e pacientes. Além disso, reduziu o horário 

de expediente, com funcionamento das 8h às 12h, atendendo número 

reduzido de pacientes, conforme indicações do Ministério da Saúde. Alega 

que, no entanto, de forma arbitrária e desarrazoada, na data de 

24/03/2020, a Polícia Militar, juntamente com os demais órgãos de 

fiscalização do Município, determinaram o fechamento da empresa 

impetrante, com fundamento nos Decretos Municipais. Sustenta que tal ato 

se mostra ilegal e abusivo ao passo que não há determinação legal para a 

suspensão das atividades de clínicas médicas, como o caso da 

Impetrante, pelo contrário, há Decretos e Medida Provisória que estipulam 

explicitamente a continuidades dessas atividades, por serem serviços 

essenciais à população. Disse que de acordo com a Medida Provisória nº 

927, publicada em 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da 

emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus (COVID-19), os 

exames médicos demissionais não estão suspensos e precisam ser 

realizados; além disso, o decreto federal elencou como serviço essencial 

a assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares. Ao 

final, requer a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

nº 12.016/09, para que seja assegurada a reabertura e a continuidade das 

atividades exercidas pela clínica Impetrante, autorizando-se que 

permaneça oferecendo seus serviços com atendimento ao público, em 

atenção à sua qualidade de essencialidade, estabelecida no Decreto 

Estadual nº 421/2020, Medida Provisória nº 927 e o Decreto Federal nº 

10282 (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 dar 

continuidade nas suas atividades, em atenção à sua qualidade de 

essencialidade, estabelecida no Decreto Estadual nº 421/2020, Medida 

Provisória nº 927 e o Decreto Federal nº 10282. O pedido comporta 

deferimento, conforme será demonstrado a seguir. Na data de 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 XXVIII. In verbis: “XXVIII - suspender o funcionamento do 

comércio local, com exceção dos serviços essenciais, a exemplo de 

hospitais, laboratórios, clínicas veterinárias, farmácias, postos de 

gasolina, empresas de distribuição de insumos hospitalares, mercados, 

açougue”. O Decreto Municipal nº 9.426, de 23 de março de 2020, alterou 

o referido inciso, passando a constar da seguinte forma: “XXVIII - 

suspender o funcionamento do comércio local, com exceção dos serviços 

essenciais, a exemplo de hospitais, laboratórios de análises clínicas, 

clínicas veterinárias, farmácias, postos de gasolina, empresas de 

distribuição de insumos hospitalares, mercados, padarias, açougue”. A 

empresa impetrante trata-se de uma clínica de exames médicos do 

trabalho, que efetua exames admissionais, demissionais e periódicos. 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, defini como essencial a “assistência à saúde, 

incluídos os serviços médicos e hospitalares” (art. 3º, I) (grifei). A Medida 

Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19), assim estabelece no art. 15: “Art. 15. Durante o 

estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a 

obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos 

e complementares, exceto dos exames demissionais”. O Decreto Estadual 

nº 419, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 421, de 23 de 

março de 2020, prevê expressamente no § 1º-A, do artigo 2º, que “as 

atividades privadas submetidas a regulamentação específica de saúde e 

medicina do trabalho estão autorizadas a funcionar com distanciamento 

inferior ao disposto no § 1º deste artigo, respeitadas as normas sanitárias 

em vigor” (grifei). O § 1º, do artigo 2º, estabelece que: “Fica autorizado o 

funcionamento das atividades privadas que possam ser exercidas com 

respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas e seguirem 

às demais normas sanitárias de prevenção à disseminação ao 

coronavírus”. Como se vê, as atividades de assistência à saúde e às 

relativas a medicina do trabalho são consideradas essenciais, até porque 

a realização de exames demissionais são indispensáveis, inclusive 

durante o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus 

(covid-19), conforme estabelece o regulamento federal. Dessa forma, o 

atendimento da empresa impetrante é essencial e deve continuar sendo 

fornecido. Sem sombra de dúvidas estamos passando por período 

delicado, visando a contenção da proliferação do coronavírus, entretanto, 

os serviços essenciais devem permanecer funcionando. Portanto, resta 

claro que o ato de fechamento da empresa impetrante é ilegal, já que a 

atividade desempenhada por esta se inclui como essencial e, por esta 

razão, não pode parar. Na hipótese, o perigo de dano é evidente, já que a 

manutenção de fechamento da clínica impetrante gerará sérios prejuízos à 

população que necessita dos serviços de saúde ofertados pela autora, 

mormente aos empregadores e empregados que dependem da realização 

de exames demissionais. 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 a reabertura e a continuidade das atividades exercidas 

pela clínica impetrante, a fim de que permaneça oferecendo seus serviços 

com atendimento ao público, da mesma forma que vinha sendo prestado, 

ou seja, com número de funcionários e horário de expediente reduzido, 

funcionando no período das 8h às 12h e atendendo número reduzido de 

pacientes por dia; além de utilizar máscaras, álcool gel, e adotar 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. 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, quarta-feira, 25 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003449-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO OAB - RJ068516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO Nº 1003449-30.2018.8.11.0003 VISTO. MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A ajuizou ação anulatória 

com tutela de evidência em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

(SEFAZ-MT), aduzindo, em síntese, que é empresa concessionária de 

serviços públicos de transmissão de energia e, por força do Contrato de 

Concessão ANEEL nº 012/2012, assumiu a obrigação de construir as 

linhas de transmissão interligando Paranaíta até Ribeirãozinho, totalizando 

mais de 1.000 Km de extensão, bem como a construção das subestações 

de Paranaíta, Cláudia e Paranatinga, no Estado de Mato Grosso. Alegou 

que foram lavrados, em seu desfavor, os TAD’s nº 11205335, 11205320, 

11205334, 11205400, 11205498, 11205480, 11205464, 11205732, 

11205736, 11205754, 11206183, 11206179, 11222754, 11222955, 

11223225, 11223220, 11223501, 11223512, 11223957, 11223828, 

11223888, 11223825, 11224305, 11224624, 11225026, 11225025, 

11225619, 11225999, 11226126, 11226069, 11226137, 11227583, 

11228348, 11229277, 11229271 e 11229306 com base em suposta falta 

do recolhimento do ICMS-Difal sobre as operações interestaduais de 

aquisição de bens para integrar o ativo fixo da Autora; todavia, desde 24 

de maio de 2013, goza dos benefícios fiscais do PRODEIC-Programa de 
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Desenvolvimento Industrial e Comercial, fixados no Termo de Acordo 

celebrado entre a autora e o Estado de Mato Grosso, dentro eles, os 

benefícios de diferimento de alíquotas (cláusula quarta). Relatou que, não 

obstante as informações prestadas pela empresa autuada, a autoridade 

fazendária desconsiderou os termos do benefício fiscal, que assegura à 

autora o diferimento do ICMS Difal nas operações fiscalizadas, tendo 

mantido a cobrança indevida, no valor de R$ 1.452.168,64, composto por 

R$ 830.953,70 do principal, R$ 830.953,70 de multa e R$ 90.261,24 de 

juros. Frisou que o art. 381 do RICMS teria sido revogado pelo Decreto nº 

360/2015, situação que lhe beneficiaria. Sustentou, ainda, que o crédito 

fiscal inscrito na dívida ativa nº 2017222371 e protestado no 4º 

Tabelionato de Notas e Privativos de Protesto de Títulos de Rondonópolis, 

além de indevido está acrescido de multa ilegal, no patamar de 100%, que 

viola o princípio constitucional da vedação ao confisco. Assim, requereu a 

concessão de tutela de evidência, a fim de determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, V do CTN, até o 

trânsito em julgado da presente ação, bem como o cancelamento do 

protesto da dívida realizado perante o 4º Tabelionato de Notas e Privativo 

de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 1059735. Diante da 

necessidade de prévia manifestação do requerido, hipótese prevista no 

inciso IV, do artigo 311, do CPC, o Estado de Mato Grosso foi citado para 

oferecer resposta escrita (ID. 13270983). O requerido apresentou 

contestação e explicou que os TADs foram lavrados para antecipação do 

ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e 

mercadorias, pois o sujeito passivo, à época dos fatos, possuía débitos 

que o enquadravam nas condições previstas na no artigo 1º da Resolução 

nº 07/2008-SARP, ou seja, débitos cujo valor somado seja igual ou 

superior a R$ 25.000,00, em atraso há mais de 30(trinta) dias. Segundo o 

Estado de Mato Grosso, em tais circunstâncias, o ICMS deve ser recolhido 

concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de 

bens e mercadorias, seja interna, de entrada ou de saída do território do 

Estado, independentemente de o contribuinte fazer jus a qualquer 

incentivo fiscal (artigo 4-B da Resolução nº 07/2008-SARP). Afirmou que o 

direito ao diferimento não é absoluto, pois a própria Lei que trata do 

PRODEIC já previu os casos em que o contribuinte ficará impedido de 

utilizar o benefício. Foi o que ocorreu com a autora, de modo que incide o 

art. 11-A da Lei nº 7.958/2003 (mencionado acima) e atrai a aplicação da 

Resolução nº 07/2008-SARP (id. 14457450). A parte autora impugnou a 

contestação, refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos 

da inicial. Na mesma oportunidade, reiterou o pedido de tutela de evidência 

(id. 14976805). O pedido de tutela de evidência foi indeferido (id. 

15204572). Na fase de especificação de provas, a parte autora requereu 

a produção de prova pericial contábil (id. 15363637). Por sua vez, o 

ESTADO DE MATO GROSSO informou que não pretende produzir provas 

(id. 15414286). Deferido a produção de prova pericial, nomeou-se como 

perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA (id. 15786377), 

sendo o laudo anexado no id. 20842524. A parte autora manifestou sobre 

o laudo pericial e requereu que o perito seja intimado para prestar 

esclarecimentos sobre alguns quesitos (id. 21405936). O Estado de Mato 

Grosso, por sua vez, manifestou acerca do laudo pericial e juntou parecer 

fiscal (id. 21847036 e 21847544). O perito juntou complementação do 

laudo pericial (id. 23505161). As partes manifestaram sobre a 

complementação do laudo pericial (id. 26063060 e 29218465). A parte 

autora requereu tutela de urgência de natureza cautelar incidental para 

que, mediante caução seguro garantia, seja determinada a regular 

emissão de Certidão de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa, na forma 

do art. 206 do CTN, bem como determinar o cancelamento do protesto da 

dívida até que sobrevenha o ajuizamento da respectiva execução fiscal 

(id. 26945314). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. A empresa 

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A sustenta que 

não é devido o ICMS cobrado de forma antecipada, tendo em vista que é 

beneficiária do diferimento do diferencial de alíquota assegurado pelo 

acordo do PRODEIC, formalizado entre as partes, em 24/05/2013. Afirma, 

ainda, que deve ser afastada a aplicação do regime cautelar administrativo 

previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP. Conforme se verifica nos 

autos, a empresa autora foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, pelo prazo de 10 (dez) 

anos, contados a partir de 24 de maio de 2013, para usufruir de certos 

benefícios fiscais, tais como o diferimento do diferencial de alíquota 

incidente nas operações de aquisição de outras unidades da federação, 

de bens, mercadorias e serviços, inclusive partes e peças destinadas ao 

projeto e que serão incorporadas no ativo fixo da empresa (cláusula 

quarta I - id. 13125232). O principal argumento do Estado de Mato Grosso 

é de que, diante da existência de débito no sistema eletrônico da conta 

corrente geral do Estado de Mato Grosso, a empresa autora foi 

enquadrada no regime cautelar administrativo (resolução nº 07/2008 – 

SARP), o que autoriza a cobrança antecipada do imposto, 

independentemente de a contribuinte fazer jus a qualquer incentivo fiscal. 

De início, anoto que a imposição da medida cautelar administrativa que 

acarreta na exclusão de benefícios fiscais possui previsão legal, de 

acordo com os artigos 915 e 916 do RICMS/MT e é aplicada ao contribuinte 

que venha a descumprir obrigações tributárias. Vejamos: “Art. 915 

Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações 

fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que 

assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 

7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010) § 1° O regime previsto 

neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular 

da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o 

cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do 

tributo. § 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período 

que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser 

alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou 

por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte. § 

3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao 

contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, 

principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem 

como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de 

Transporte e Habitação – FETHAB. Art. 916 A autoridade 

administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento 

Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento 

da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá 

determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de 

tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável 

a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou 

setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da 

Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010). § 1° A autoridade 

administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o 

fato junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de 

Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a 

inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e 

controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e 

controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço 

eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 24. § 2° A 

medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a 

estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° 

deste artigo e, durante a sua vigência, implicará: (...) III – suspensão dos 

credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, 

cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, 

controlada, controladora, quadro societário ou diretivo; (...) XI – inclusão 

em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos 

interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, 

gerentes ou diretores; (...)” No caso dos autos, o perito contábil constatou 

que a pendência no sistema de conta corrente fiscal da empresa se deu 

por conta da lavratura do TAD nº 1119578-9, que gerou um débito no valor 

de R$13.880,00, a partir de 02/2015 (id. 20842524 – pág. 5). Segundo, 

ainda, o perito a lavratura do referido TAD foi em virtude do 

descumprimento da obrigação acessória consistente em: “ausência de 

registro no Sistema de informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros 

Documentos Fiscais na entrada interestadual das notas fiscais nºs 1175, 

1176 e 1174. Assim, o réu aplicou a penalidade por ter entendido que a 

Autora cometeu a infração de que tratava, à época dos fatos, os artigos 

375 e 376 do RICMS/MT” Isso porque nas referidas notas fiscais existia a 

previsão de retorno dos bens/mercadorias em 180 dias ao seu remente, 

informação que deveria ter sido registrada no sistema (Artigo 375, §2º, I 

do RICMS), sendo aplicada a penalidade contida no artigo 381, §4º do 

RICMS, em vigor na época dos fatos: “Art. 381 Nas hipóteses de que 

tratam os incisos I e II do § 2° do artigo 375, o registro da operação no 

Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros 

Documentos Fiscais deverá ser efetuado pelo destinatário 
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mato-grossense do bem ou mercadoria, antes do respectivo trânsito pelo 

primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual localizado neste Estado. § 4° 

A falta de registro da operação no Sistema de Informações de Notas 

Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais no prazo fixado no 

caput deste artigo, sem prejuízo da aplicação da penalidade por 

descumprimento da referida obrigação, implicará, também, a exigência 

antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do 

estabelecimento do destinatário deste Estado.” (Revogado pelo Decreto 

360/2015, Vigência: 17/12/2015). Consta no laudo pericial que, a partir 

dessa situação, o Estado de Mato Grosso enquadrou a contribuinte na 

medida cautelar administrativa, passando a exigir antecipadamente o ICMS 

Diferencial de Alíquota. DA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA: 

Necessária a análise da retroatividade benigna suscitada pela autora, já 

que sua aplicação pode interferir em todos os demais itens tratados neste 

processo. Como mencionado, o descumprimento da obrigação prevista no 

caput do artigo 381 (registro da operação no Sistema de Informações de 

Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais) acarretou na 

penalidade do §4º: exigência antecipada do imposto devido pela 

correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário 

deste Estado. Ocorre que o artigo 381 do RICMS/MT foi revogado em 17 de 

Dezembro de 2015, através do Decreto Nº 360/2015, dez meses após o 

TAD 1119578-9 (02/2015). De acordo com o art. 106, II, do Código 

Tributário Nacional, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de 

ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração 

ou deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou 

omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em 

falta de pagamento de tributo. In vebis: “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou 

fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente 

interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos 

dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente 

julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de 

tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde 

que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de 

pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que 

a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.” Na hipótese dos autos 

entendo tratar-se de clara aplicação da retroatividade da lei benigna, nos 

termos do artigo 106, II, “a’ e “b”, pois a análise da situação fática nos 

mostra que a norma que autorizou a penalidade de exigência antecipada 

do ICMS Diferencial de Alíquota, deixou de existir, desonerando a 

contribuinte das obrigações geradas a partir da autuação. Além disso, não 

restou caracterizado o intuito fraudulento ou omissão no pagamento do 

tributo na conduta autuada no TAD 1119578-9. Assim, deve ser aplicado o 

Decreto nº 360/2015 àquele fato pretérito, em face da retroatividade da 

norma mais benéfica que exonera a contribuinte. Nesse sentido, já decidiu 

o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. 

APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na 

espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso 

III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual 

por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para 

o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado 

retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, ‘b’, do Código 

Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento 

ou omissão no pagamento do tributo. 2. Assim, a revogação de obrigação 

acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da 

irretroatividade da Lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, 

do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de 

fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes. 3. Agravo 

interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.415.195; Proc. 2018/0330053-0; 

GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 23/04/2019; 

DJE 26/04/2019).” Portanto, aplica-se o Decreto nº 360/2015 aos fatos 

deste processo, deixando de considerar a penalidade de exigência 

antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do 

estabelecimento do destinatário deste Estado em relação ao TADS nº 

11205335, 11205320, 11205334, 11205400, 11205498, 11205480, 

11205464, 11205732, 11205736, 11205754, 11206183, 11206179, 

11222754, 11222955, 11223225, 11223220, 11223501, 11223512, 

11223957, 11223828, 11223888, 11223825, 11224305, 11224624, 

11225026, 11225025, 11225619, 11225999, 11226126, 11226069, 

11226137, 11227583, 11228348, 11229277, 11229271 e 11229306, 

relativos ao período de fevereiro/2015 a novembro/2015 (quadro 1 do 

laudo pericial – id. 20842524). Deixo de manifestar quanto às demais 

alegações da inicial, como falta intimação do processo administrativo e 

multa confiscatória, haja vista que reconhecido a nulidade do crédito 

tributário objeto desta ação. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER INCIDENTAL. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo (art. 300). Como seu viu, a exigência antecipada do imposto foi 

afastada em virtude a aplicação do Decreto nº 360/2015, de modo que se 

encontra reconhecido nesta o direito alegado pela parte autora. De igual 

forma, verifico a presença do requisito do perigo de dano, pois caso a 

tutela não seja deferida as operações financeiras da autora necessárias 

ao regular desenvolvimento de suas atividades serão comprometidas, pelo 

que o deferimento da tutela é medida que se impõe. Além disso, na 

hipótese dos autos, a requerente ofereceu como garantia ao débito objeto 

da CDA nº 2017222371 a Apólice de Seguro Garantia nº 

017412019000107750003307, de emissão da BMG Seguros, no valor de 

R$ 4.102.325,40 (quatro milhões, cento e dois mil, trezentos e vinte e cinco 

reais e quarenta centavos) (id. 26945316). De acordo com a CDA juntada 

nos autos (id. 29681228), o débito fiscal perfaz a importância de R$ 

4.102.325,40 (quatro milhões, cento e dois mil, trezentos e vinte e cinco 

reais e quarenta centavos), ou seja, o mesmo valor da Apólice de Seguro 

Garantia nº 017412019000107750003307. O artigo 9º, da Lei nº 6.830/80 

estabelece que o executado, em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - 

oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, 

observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos 

por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, é cabível a garantia 

por meio de seguro garantia, nos termos do artigo 9º, inciso II da LEF com 

redação dada pela Lei Federal n° 13.043/2014, a qual deu nova redação 

ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a 

possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". Segundo o 

artigo 15, I, da lei nº 6.830/80, o seguro garantia se reveste da mesma 

liquidez atinente ao dinheiro; assim, indubitavelmente, o seguro garantia 

representa meio menos oneroso ao autor sem, contudo, mostrar-se 

ineficiente à obtenção do crédito. Como se vê, não há qualquer óbice à 

aceitação da garantia ofertada pela autora para fins da expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como cancelamento do 

protesto, considerando que estão presentes os requisitos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de 

tutela antecipada para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO 

proceda à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem 

como o cancelamento do protesto da CDA perante o 4º Tabelionato de 

Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 

1059735 (id. 13125260), diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia 

nº017412019000107750003307, como garantia do débito tributário oriundo 

da CDA 2017222371 e da presença dos requisitos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Quanto aos 

honorários advocatícios, considerando os princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional (percentual) mostra-se demasiadamente 

exorbitante tendo em vista o valor da causa (R$ 4.067.999,79), não se 

justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste 

feito pelo Procurador do Estado de Mato Grosso, considerando que não há 

complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e 

o local da prestação dos serviços. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação 

equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC não só aos casos em que a 

honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. Vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON 

MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO 

CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE 

FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO 

CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – 

NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 89 de 349



PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o 

cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por 

concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito 

administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A 

minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 

85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento 

do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser 

adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos 

pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, 

considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o 

tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando 

enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. 5. 

Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA 

Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).” 

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CP, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado pela MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE 

ENERGIA (TP NORTE) S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

declarar a nulidade do valor exigido pela Fazenda Estadual, referente aos 

fatos geradores relativos ao período de fevereiro/2015 a novembro/2015 

(quadro 1 do laudo pericial), objeto de parte da CDA 2017222371 

(execução fiscal nº 1005606-39.2019.811.0003). Defiro, ainda, o pedido 

de tutela de urgência, para o fim de determinar a emissão de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, bem como o cancelamento do protesto 

da CDA perante o 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de 

Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 1059735, diante da oferta da Apólice 

de Seguro Garantia nº017412019000107750003307, como garantia do 

débito tributário oriundo da CDA 2017222371 e da presença dos requisitos 

do art. 300 do Código de Processo Civil. Oficie-se ao 4º Tabelionato de 

Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, informando 

sob o teor desta decisão. Isento o Réu das custas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Tendo em vista o princípio 

da causalidade e conforme acima fundamentado, condeno a Fazenda 

Pública ao pagamento das despesas adiantadas pela autora, como custas 

judiciais e honorários periciais, bem como de honorários advocatícios, este 

último que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o pouco 

tempo de tramitação do feito (distribuído em maio/2018), o local da 

prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da 

sede), a boa fundamentação na peça inicial e por não haver complexidade 

na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo 

Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os 

honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção 

monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros 

de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da 

data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do 

CPC. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, traslade-se 

cóp ia  des ta  sen tença  pa ra  a  execução  f i s ca l  n º 

1005606-39.2019.811.0003, em trâmite na Segunda Vara da Fazenda 

Pública. Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo 

que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1º do Código de 

Processo Civil. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004121-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Como a execução 

está garantida com depósito em dinheiro, recebo os embargos, 

suspendendo a execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos, no de 30 (trinta) dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20/3/20. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009006-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABELINA DE SANT ANA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª STAEL MARIA DA 

SILVA, PARA MANIFESTAR ACERCA DA INFORMAÇÃO DO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007442-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA RABELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO A PARTE REQUERENTE, DR. NILSON NOVAES PORTO, PARA 

QUERENDO, MANIFESTE-SE NOS AUTOS ACERCA DO LAUDO PERICIAL, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008842-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO A PARTE REQUERENTE, DR. EMERSON CORDEIRO SILVA E 

DRª EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA, PARA QUERENDO, MANIFESTE-SE 

NOS AUTOS ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003519-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO A PARTE REQUERENTE, DR. AURÉLIO DIAS DOS SANTOS E 

DR. WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA , PARA QUERENDO, MANIFESTE-SE 

NOS AUTOS ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007261-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO A PARTE REQUERENTE, DR. JOSE CARLOS CARVALHO 

JUNIOR, PARA QUERENDO, MANIFESTE-SE NOS AUTOS ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008707-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 90 de 349



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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as outras provas que pretendem produzir, justificando o 

motivo da produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001721-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON ALVES AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. º 1001721-85.2017.8.11.0003 Visto. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por ELIZON ALVES AMORIM em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Intimado, o INSS concordou 

expressamente com o valor encontrado nos cálculos apresentados pelo 

exequente (Id. 16962453). Assim, HOMOLOGO os cálculos de Id. 

20371091, pág. 1/2. Em seguida, em atenção ao Provimento nº 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, 

do referido provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do 

débito com as retenções necessárias. Apurado o cálculo pelo 

Departamento competente, será enquadrado como crédito pequeno valor, 

em relação ao ente público devedor, até as seguintes quantias: Ø INSS – 

60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001); Ø 

ESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017); Ø MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT). 

Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Em se tratando de crédito 

superior a 60 salários mínimos, expeça-se ofício requisitório de precatório 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 

100), instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no 

artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002435-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUARTE & ALENCAR LTDA - ME (EXECUTADO)

DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE (EXECUTADO)

DARLENE PEREIRA DE ALENCAR (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 . 

1002435-40.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.311,75 ESPÉCIE: [Nao 

Cumulatividade]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DUARTE & ALENCAR LTDA - ME Endereço:LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO Nome: DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE 

ENDEREÇO: LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO Nome: DARLENE PEREIRA 

DE ALENCAR Endereço: LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, DUARTE & ALENCAR LTDA - 

ME, na pessoa do representante legal, atualmente em local incerto e não 

sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que 

houve restrição via RENAJUD, recaída sobre o veículo MARCA/MODELO I/ 

TOYOTA HILUX 4CDL DX, PLACA ALK 2723, e querendo, opor embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. VALOR DO DÉBITO: Valor R$ R$ 10.311,75 

(dez mil trezentos e onze rais e setenta e cinco centavos). 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, 25 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: 1007283-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA TOSTA DE MORAES (REU)

 

INTIMAÇÃO A PARTE REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA , 

PARA QUERENDO, MANIFESTE-SE NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO 

RETRO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008826-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA KULEVICZ (EXECUTADO)

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ (EXECUTADO)

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SERGIO KULEVICZ (EXECUTADO)

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSANE APARECIDA KULEVICZ (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 . 

1008826-45.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 39.180,35 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO 
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PASSIVO: Nome: SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - ME Endereço: BR 

364, 1574, KM 206, CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78705-250 Nome: THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ Endereço: local 

incerto e não sabido Nome: ROSANE APARECIDA KULEVICZ Endereço: 

local incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO , as corresponsáveis THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ e 

ROSANE APARECIDA KULEVICZ, atualmete em local 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. 

VALOR DO DÉBITO: Valor R$ R$ 39.180,35 ( trinta e nove mil,cento e 

oitenta reais e trinta e cinco 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, 

MAIZA BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 25 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008034-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FELIX GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ZELY IGNEZ PIETSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o(a) patrono(a) da parte executada , advº (a) DEBORA ADRIANA 

ALVES VIRGOLINO, OAB/MT 7180, tomar ciência da PENHORA efetivada 

nos autos, uma vez que houve ,bloqueio de valores, via sistema 

BacenJud, em conta bancaria da corresponsável pela empresa ZELY 

IGNEZ PIETSCH e querendo, nos , opor embargos, prazo de 30 (trinta) 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005546-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA (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 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Dados do processo: Processo: 1005546-37.2017.8.11.0003 

(PJE); Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: 

R$ 3.407,50; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: A DIESEL COMERCIO DE 

PECAS PARA VEICULOS LTDA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

EXECUTADO: A DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, 

portador(a) do CPF/CNPJ de 05.067.141/0001-45, Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, 

s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N...] referente aos 

ANOS DE 2012,2013,2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): : 

199/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de 

março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007211-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (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 CITAÇÃO PRAZO DE 30 ( TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1007211-54.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

50.651,29 ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS POLO 

PASSIVO: Nome: NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME Endereço: 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) 

executado (a, s) acima qualificado(a, s), na pessoa do Representante 

Legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. VALOR DE DÉBITO: R$ 50.651,29 ( cinquenta 

mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos.) 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargo FE, 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, 25 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 
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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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007794-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JONES FERREIRA (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 CITAÇÃO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1007794-73.2017.8.11.0003 Valor da causa: 

R$23.529,85 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: Nome: CELSO 

JONES FERREIRA Endereço:INCERTO E NÃO SABIDO CITAÇÃO do(s) 

executado (a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos RESUMO DA INICIAL: CDA Nº 51540/2017 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, 25 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009858-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDETE DE JESUS CARDOSO (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 CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1009858-56.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

2.622,57 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: Nome: HILDETE DE JESUS CARDOSO 

Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado (a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. RESUMO DA INICIAL: CDA Nº. 45267/2017 

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.622,57 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, 25 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005519-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAFANELLI E QUEIROGA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1005519-54.2017.8.11.0003 (PJE); 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [ISSQ]; Valor causa: R$ 2.489,76 
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Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: TAFANELLI E QUEIROGA LTDA - 

ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: TAFANELLI E QUEIROGA 

LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de 10.814.337/0001-96,, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2014,2015,2012- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 805/2017. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 25 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

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 Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010303-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CKJ COMERCIO DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1010303-40.2018.8.11.0003(PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

9.579,99 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: CKJ COMERCIO DE IMOVEIS 

LTDA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: CKJ COMERCIO DE 

IMOVEIS LTDA, portador(a) do CPF/CNPJ de 14.703.637/0001-59, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA 

movida pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada 

acima qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos 

ANOS DE 2015 / 2014- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 63229/2017, 

63230/2017, 63231/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) 

o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 

25 de março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005221-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AMARO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1005221-57.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente 

de trabalho, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos 

autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, 

determinou que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência 

para processar e julgar as causas que tratam dos benefícios 

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, conforme ementa a seguir transcrita: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, 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. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido (Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE 

eletrônico: 22/11/2019). 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. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005181-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAIOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005181-75.2020.8.11.0003. VISTO. B.A COMÉRCIO DE 
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MADEIRAS LTDA – ME e PAIOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que são sociedades empresárias de longa data, 

constituindo grupo econômico empresarial, cujo objeto social é o comércio 

de materiais de construção em geral, bem como o transporte rodoviário de 

cargas intermunicipal e interestadual, atendendo várias empresas 

responsáveis por obras públicas no Município de Rondonópolis – MT e 

região. Informam que a segunda impetrante realiza a entrega das 

mercadorias comercializadas pela primeira impetrante, cumprindo assim os 

compromissos firmados com seus clientes, sendo que a atividade de uma 

complementa a atividade da outra, possibilitando o correto funcionamento 

do grupo. Aduzem que, em razão da propagação do COVID-19, 

classificado pela OMS com pandemia mundial, foi lavrado pelo impetrado o 

Decreto nº 9.407/2020, determinando a suspensão do comércio local (art. 

9, inciso XXVIII). Alegam que o referido decreto é ilegal, haja vista que 

determinou a paralisação do comércio local sem que todas as atividades 

essenciais desenvolvidas no município fossem analisadas, ao arrepio da 

Lei nº 13.979/2020, e do Decreto Federal nº 10.282/2020. Ressaltam que 

foi assegurada a continuidade das obras emergenciais e da área da 

saúde, e que para atendimento da demanda ora permitida são necessários 

materiais de construção. Asseveram que têm como clientes várias 

empresas que estão realizando obras públicas, dentre elas, da área da 

saúde, tais como: UNEP Engenharia e Planejamento, e Construtora 

Construmais Eireli, sendo essa última responsável pela obra de ampliação 

do SAE, localizado na Rua Pedro Guimarães, s/nº, bairro La Salle I, neste 

Município. Além disso, as citadas empresas realizam outras obras no 

âmbito da saúde, sendo certo, portanto, que a paralisação da atividade de 

comercialização de materiais de construção da primeira impetrante poderá 

ocasionar atrasos e paralisações de várias obras públicas. Argumentam 

que a atividade de entrega de mercadorias realizada pela segunda 

impetrante é considerada essencial nos termos do art. 3º, inciso XXII, do 

Decreto Federal nº 10.282/20, bem como que, segundo o artigo 3º, § 11, 

da Lei nº 13.979/2020, é vedada a restrição de circulação de 

trabalhadores que possa afetar o funcionamento dos serviços públicos e 

atividades essenciais, e cargas de qualquer espécie, que possam 

acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 

Sustentam, ainda, que o ato coator praticado pelo Prefeito de 

Rondonópolis-MT feriu direito líquido e certo delas e da população, uma 

vez que, ao impedir o funcionamento do comércio de materiais de 

construção, impediu o andamento de obras públicas, inclusive do âmbito 

da saúde. Ao final, requerem a concessão de liminar, inaudita altera parte, 

para determinar a suspensão do inciso XXVIII, do Decreto nº 9407/2020 do 

Município de Rondonópolis – MT, em favor delas, de forma que seja 

autorizado que elas realizem a comercialização de seus produtos de 

forma interna, via e-mail, whatsapp, telefone, dentre outros meios de 

comunicação, sem atendimento presencial ao público, com a entrega da 

mercadoria via transportadora e a domicílio, e, ainda, que o impetrado se 

abstenha de realizar qualquer ato que impossibilite a realização das 

atividades das impetrantes (Id. 30627971). 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. No caso, as impetrantes buscam a suspensão dos efeitos do inciso 

XXVIII, do Decreto nº 9407/2020, do Município de Rondonópolis – MT, a fim 

de que elas possam realizar a comercialização de materiais de construção 

de forma interna, via e -mail, whatsapp, telefone, dentre outros meios de 

comunicação, sem atendimento presencial ao público, com a entrega da 

mercadoria via transportadora e a domicílio. 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, inúmeras medidas de caráter obrigatório. Por meio do Decreto nº 

9.422, de 21 de março de 2020, publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 

de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua publicação, foram 

incluídos no artigo 9º, dentre outros, os incisos XXVI e XXVIII, com as 

seguintes redações: “XXVI - suspender todas as obras de construção 

civil, com exceção das obras da área da saúde” “XXVIII - suspender o 

funcionamento do comércio local, com exceção dos serviços essenciais, 

a exemplo de hospitais, laboratórios, clínicas veterinárias, farmácias, 

postos de gasolina, empresas de distribuição de insumos hospitalares, 

mercados, açougue”. O Decreto Municipal nº 9.426, de 23 de março de 

2020, alterou o referido inciso XXVIII, passando a constar da seguinte 

forma: “XXVIII - suspender o funcionamento do comércio local, com 

exceção dos serviços essenciais, a exemplo de hospitais, laboratórios de 

análises clínicas, clínicas veterinárias, farmácias, postos de gasolina, 

empresas de distribuição de insumos hospitalares, mercados, padarias, 

açougue”. Assim, todas as obras de construção civil, com exceção das 

obras da área da saúde, foram suspensas, assim como o funcionamento 

dos comércios da cidade de Rondonópolis, com e exceção dos serviços 

essenciais, sob a justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus 

entre a população. No atual cenário, somente poderão continuar em 

funcionamento os serviços e as atividades essenciais, que são 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. 

Conforme informado na inicial, as impetrantes atuam nos ramos de 

comércio de materiais de construção em geral e transporte rodoviário de 

cargas intermunicipal e interestadual, da seguinte forma: a segunda 

impetrante realiza a entrega das mercadorias comercializadas pela 

primeira impetrante; assim, a atividade de uma complementa a atividade da 

outra. 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, elenca o “transporte e 

entrega de cargas em geral” como serviço essencial, em seu artigo 3º, 

inciso XXII. Todavia, assim como a Lei nº 7.783/89, não prevê a 

comercialização de materiais de construção expressamente como uma 

atividade essencial. Não obstante, o artigo 3, § 2º, do mencionado decreto 

federal, assim estabelece: “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.” Portanto, também 

devem ser consideradas como essenciais todas as atividades que 

integram a cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos 

serviços e atividades essenciais, sejam elas acessórias ou de suporte ou, 

ainda, voltadas à disponibilização de insumos. Nesse sentido, verifica-se 

que a atividade desenvolvida pela primeira impetrante (venda de materiais 

de construção) deve ser considerada como essencial, na medida em que 

é responsável pela disponibilização dos materiais necessários às obras 

de construção civil, inclusive da área da saúde, que viabilizarão 

atendimento médico à população. No âmbito deste município, como as 

obras da área da saúde não foram suspensas, haverá uma demanda por 

materiais de construção. Portanto, caso não seja resguardado o 

funcionamento das empresas que comercializam estes materiais, tais 

obras correm o risco de serem paralisadas, em patente prejuízo a toda 

sociedade. Dessa forma, entendo que o funcionamento e exercício das 

atividades e serviços prestados pelas impetrantes devem ser 

assegurados, até porque uma conduta diferente seria ilegal por permitir a 

interrupção de serviços e atividades consideradas como essenciais por 

força do artigo 3º, inciso XXII e parágrafo 2º, do Decreto Federal nº 

10.282, de 20 de março de 2020. Na hipótese, o perigo de dano é 

evidente, visto que a manutenção da suspensão dos serviços e atividades 

das impetrantes poderá ocasionar a paralisação e, consequentemente, 

atraso nas obras de construção civil da área da saúde, prejudicando, 

assim, toda a população rondonopolitana. Assim, o deferimento da liminar 

almejada é medida que se impõe, já que os requisitos legais foram 

preenchidos. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de 

segurança pretendida, para assegurar o direito das impetrantes de 

continuarem com suas atividades e serviços de comercialização de 

materiais de construção e transporte de cargas, devendo, para tanto, 

serem 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 
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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, 

quarta-feira, 25 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005207-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS BARCELOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005207-73.2020.8.11.0003. VISTO. COMERCIO DE 

ROLAMENTOS E PEÇAS BARCELOS LTDA ME 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 empresa especializada no comércio de rolamentos para 

maquinários, veículos, caminhões e outros, bem como de peças para 

veículos automotores, estando há 09 (nove) anos no mercado, atendendo 

toda Rondonópolis – MT e região. Informa que atende várias empresas dos 

ramos de alimentos, agricultura e transportes, tais como: JBS S.A, 

Sementes Girassol, ADM, Sementes Bom Jesus, Transportes Botuverá, 

Sanear, dentre outras. Aduz que, em razão da propagação do COVID-19, 

classificado pela OMS com pandemia mundial, foi lavrado pelo impetrado o 

Decreto nº 9.407/2020, determinando a suspensão do comércio local (art. 

9, inciso XXVIII). Alega que o referido decreto é ilegal, haja vista que 

determinou a paralisação do comércio local sem que todas as atividades 

essenciais desenvolvidas no município fossem analisadas, ao arrepio da 

Lei nº 13.979/2020, e do Decreto Federal nº 10.282/2020. Assevera que 

desenvolve atividade essencial, nos termos do art. 3º,§2º do Decreto 

Federal nº 10.282/20, pois comercializa rolamentos que são peças 

essenciais para o funcionamento de maquinários de frigorifico, máquinas 

colheitadeiras, plantadeiras e de armazenamento de grãos, bem como 

para o funcionamento de caminhões e todos os veículos afins. Argumenta 

que o ato coator praticado pelo Prefeito de Rondonópolis-MT feriu direito 

líquido e certo dela e da população, uma vez que, ao impedir o 

funcionamento do comércio de rolamentos e peças para veículos 

automotores, acaba por travar a atividade de várias indústrias do setor 

alimentício, empresas dos ramos de sementes, agricultura e pecuária, 

assim como o transporte rodoviário de cargas, violando expressamente a 

Lei nº 13.979/2020, e o Decreto Federal nº 12.282/2020. Ao final, requer a 

concessão de liminar, inaudita altera parte, para determinar a suspensão 

do inciso XXVIII, do Decreto nº 9407/2020 do Município de Rondonópolis – 

MT, em favor dela, de forma que seja autorizado que ela realize a 

comercialização de seus produtos de forma interna, via e-mail, whatsapp, 

telefone, dentre outros meios de comunicação, sem atendimento 

presencial ao público, com a entrega da mercadoria a domicílio, e, ainda, 

que o impetrado se abstenha de realizar qualquer ato que impossibilite a 

realização das suas atividades (Id. 30635556). 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. No caso, a impetrante busca a suspensão dos efeitos do inciso 

XXVIII, do Decreto nº 9407/2020, do Município de Rondonópolis – MT, a fim 

de que ela possa realizar a comercialização de rolamentos para 

maquinários, veículos, caminhões e outros, bem como de peças para 

veículos automotores, sem atendimento presencial ao público, com a 

entrega da mercadoria a domicílio. 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, inúmeras medidas de 

caráter obrigatório. Por meio do Decreto nº 9.422, de 21 de março de 

2020, publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 de março de 2020, com 

entrada em vigor na data de sua publicação, foi incluído no artigo 9º, 

dentre outros, o inciso XXVIII, com a seguinte redação: “XXVIII - suspender 

o funcionamento do comércio local, com exceção dos serviços 

essenciais, a exemplo de hospitais, laboratórios, clínicas veterinárias, 

farmácias, postos de gasolina, empresas de distribuição de insumos 

hospitalares, mercados, açougue”. O Decreto Municipal nº 9.426, de 23 de 

março de 2020, alterou o referido inciso XXVIII, passando a constar da 

seguinte forma: “XXVIII - suspender o funcionamento do comércio local, 

com exceção dos serviços essenciais, a exemplo de hospitais, 

laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, farmácias, postos 

de gasolina, empresas de distribuição de insumos hospitalares, mercados, 

padarias, açougue”. Assim, o funcionamento dos comércios da cidade de 

Rondonópolis, com e exceção dos serviços essenciais, foi suspenso, sob 

a justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus entre a 

população. No atual cenário, somente poderão continuar em 

funcionamento os serviços e as atividades essenciais, que são 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. 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, não prevê a comercialização de rolamentos e 

peças para veículos e maquinários como uma atividade essencial. Não 

obstante, o artigo 3, § 2º, do mencionado decreto federal, assim 

estabelece: “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.” Portanto, também devem ser 

consideradas como essenciais todas as atividades que integram a cadeia 

produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços e 

atividades essenciais, sejam elas acessórias ou de suporte ou, ainda, 

voltadas à disponibilização de insumos. Nesse sentido, verifica-se que a 

atividade comercial da impetrante deve ser considerada como essencial, 

visto que está inserida na cadeia produtiva relativa ao exercício e 

funcionamento dos serviços e atividades essenciais à população, na 

medida em que é responsável pela disponibilização de peças essenciais 

para o funcionamento de maquinários e veículos indispensáveis para os 

setores de alimentos e transportes (caminhões, maquinários de frigorifico, 

máquinas colheitadeiras, plantadeiras e de armazenamento de grãos etc.). 

Dessa forma, entendo que o funcionamento das atividades desenvolvidas 

pela impetrante deve ser assegurado, até porque uma conduta diferente 

seria ilegal por permitir a interrupção de uma atividade considerada 

essencial na forma do artigo 3, § 2º, do Decreto Federal nº 10.282, de 20 

de março de 2020. Na hipótese, o perigo de dano é evidente, visto que a 

manutenção da suspensão das atividades da impetrante poderá ocasionar 

de forma indireta o desabastecimento de mercados, açougues, armazéns 

etc., assim como a paralisação do transporte de cargas. Assim, o 

deferimento da liminar almejada é medida que se impõe, já que os 

requisitos legais foram preenchidos. Com essas considerações e, com 

fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO 

PARCIALMENTE a ordem de segurança pretendida, para assegurar o 

direito da impetrante de continuar com suas atividades de comercialização 

de rolamentos para maquinários, veículos, caminhões e outros, bem como 

de peças para veículos automotores, devendo, para tanto, serem 

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. 
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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, 

quarta-feira, 25 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005229-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº . 1005229-34.2020.8.11.0003 VISTO. CARLOS EDUARDO 

MASSUIA EIREL, representado por seu sócio proprietário CARLOS 

EDUARDO MASSUIA 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 clínica odontológica 

com 5 (cinco) unidades em Rondonópolis que atende cerca de 5.000 

(cinco mil) pacientes na atualidade nesta cidade. Relata 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 das atividades 

odontológicas sem considerá-la um serviço essencial à saúde, sendo, 

ainda, omisso quanto ao atendimento de casos de urgência e emergência. 

Afirma que atende pacientes com tratamento odontológico em andamento 

que não podem ser interrompidos, sob pena de causar danos à saúde e 

até a vida do paciente, como cirurgias de implantes dentários, exodontia 

(extração dentária) (onde o paciente tem que retirar pontos cirúrgicos, 

verificar inflamação, evitar infecção); Tratamento de canal (que tem que 

trocar os medicamentos que estão dentro do canal do dente, pois o 

medicamento tem vida útil); inúmeros tipos de caso de atendimento de 

urgência e emergência. Assevera que o Decreto Federal nº 10.282/2020, 

art. 3º, inciso I, descreve a assistência a saúde como atividade essencial, 

indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim consideradas aquelas que, se não atendidas, colocam 

em perigo a sobrevivência e saúde da população, sendo que o decreto 

não faz nenhuma discriminação ou restrição quanto à atividade da 

odontologia, que por ser atividade diretamente ligada à saúde, está incluída 

no rol do inciso I do artigo 3º citado. Informa, ainda, que o objetivo do autor 

é poder prestar serviços odontológicos de caráter de urgência e de 

emergência aos seus pacientes e pretende fazer isso mantendo aberta 

apenas uma de suas unidades na cidade de Rondonópolis, Rua Barão Rio 

Branco, n° 1.137 – Centro, onde concentrará o atendimento 

exclusivamente para os casos de urgência e emergência. Por fim, 

acrescenta que é da própria natureza da prestação de serviços oferecida 

pelo autor primar pela assepsia e esterilização do seu ambiente de 

trabalho, para não propagar nenhuma espécie de doença ou infecção. Na 

prestação de serviços ele utiliza de todos os equipamentos de proteção 

individual para evitar qualquer espécie de contaminação. Além disso, está 

a par de todas as normativas que frisam especificamente o reforço quanto 

a metodologia a ser aplicada no atendimento do paciente para evitar a 

contaminação e propagação do vírus, em especial, das recomendações 

do Conselho Federal de Odontologia. Ao final, requer a concessão de 

liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, para autorizar 

o funcionamento de sua unidade de situada na Rua Barão Rio Branco, n° 

1.137 – Centro – Rondonópolis – MT, para atendimento de seus pacientes 

em casos de urgência e emergência, independentemente da vigência do 

Decreto Municipal nº 9.422/2020. 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. O impetrante pretende afastar 

os efeitos da determinação que suspendeu o funcionamento da atividade 

de saúde bucal/odontológica, advinda do Decreto Municipal nº 9.422/2020 

(inciso XXII), sob o argumento de que atua na prestação de serviço 

essencial a saúde. 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 determina, 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 XXII. In verbis: “XXII - suspender as 

atividades de saúde bucal/odontológica”. Assim, o funcionamento das 

clínicas odontológicas 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 considerou como essenciais, em primeiro 

lugar, as atividades inerentes à assistência a saúde: “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; Logo, é evidente que atividade do impetrante se inclui como 

atividade essencial, já que atua na assistência de saúde 

bucal/odontológica. O Momento, todavia, requer bom senso por parte da 

população, dos gestores e dos prestadores de serviços. A recomendação 

geral, inclusive do Conselho Federal de Odontologia, é que seja priorizado 

os atendimentos de urgência e emergência, como forma de diminuir 

aglomerações e procedimentos contaminantes, na forma de proteger a 

sociedade e os profissionais. Nos casos em que seja imprescindível o 

profissional realizar o atendimento, o mesmo deve avaliar quais serão as 

medidas de precauções para cada caso para se evitar a disseminação 

potencial de doenças entre pacientes, visitantes e equipe. Aliás, essas 

medidas têm sido adotadas pela própria Prefeitura de Rondonópolis, que 

se reorganizou para manter os serviços de odontologia prestados pela 

rede pública municipal, justamente por se tratar atividade essencial a 

população, conforme se observa notícia publicada no site da prefeitura: “A 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis, através do Departamento de 

Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, comunica a população que 

já está disponibilizando quatro unidades de saúde localizadas em pontos 

estratégicos da cidade para a realização de atendimentos médicos de 

urgência e emergência para os casos odontológicos de saúde bucal. (...) 

Segundo a determinação, não haverá um número específico de 

atendimento nas unidades, que vão funcionar através de plantão das 7h 

às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira. Ali, um profissional 

técnico/enfermeiro (a) irá recepcionar o paciente que apresente “dor de 

dente”, irá fazer a triagem e acionar o dentista plantonista de imediato para 

a  r e a l i z a ç ã o  d o s  p r o c e d i m e n t o s 

necessários.”(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/prefeitura-dispo

nibiliza-quatro-pontos-estrategicos-para-atendimentos-de-urgencia-e-eme

rgencia-odontologicas/). 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 medida em que restringe a atividade odontológica sem 

considerar os casos de emergência e urgência a saúde da população. Na 

hipótese, o perigo de dano a saúde da população é evidente com a 

manutenção da ordem de suspensão das atividades de saúde 

bucal/odontológica. 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 do impetrante de prestar serviços odontológicos 

exclusivamente de caráter de urgência e de emergência aos seus 

pacientes, apenas na unidade localizada na Rua Barão Rio Branco, n° 

1.137 – Centro, Rondonópolis, 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 
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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, quarta-feira, 25 de março de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003449-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))
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PROCESSO Nº 1003449-30.2018.8.11.0003 VISTO. MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A ajuizou ação anulatória 

com tutela de evidência em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

(SEFAZ-MT), aduzindo, em síntese, que é empresa concessionária de 

serviços públicos de transmissão de energia e, por força do Contrato de 

Concessão ANEEL nº 012/2012, assumiu a obrigação de construir as 

linhas de transmissão interligando Paranaíta até Ribeirãozinho, totalizando 

mais de 1.000 Km de extensão, bem como a construção das subestações 

de Paranaíta, Cláudia e Paranatinga, no Estado de Mato Grosso. Alegou 

que foram lavrados, em seu desfavor, os TAD’s nº 11205335, 11205320, 

11205334, 11205400, 11205498, 11205480, 11205464, 11205732, 

11205736, 11205754, 11206183, 11206179, 11222754, 11222955, 

11223225, 11223220, 11223501, 11223512, 11223957, 11223828, 

11223888, 11223825, 11224305, 11224624, 11225026, 11225025, 

11225619, 11225999, 11226126, 11226069, 11226137, 11227583, 

11228348, 11229277, 11229271 e 11229306 com base em suposta falta 

do recolhimento do ICMS-Difal sobre as operações interestaduais de 

aquisição de bens para integrar o ativo fixo da Autora; todavia, desde 24 

de maio de 2013, goza dos benefícios fiscais do PRODEIC-Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial, fixados no Termo de Acordo 

celebrado entre a autora e o Estado de Mato Grosso, dentro eles, os 

benefícios de diferimento de alíquotas (cláusula quarta). Relatou que, não 

obstante as informações prestadas pela empresa autuada, a autoridade 

fazendária desconsiderou os termos do benefício fiscal, que assegura à 

autora o diferimento do ICMS Difal nas operações fiscalizadas, tendo 

mantido a cobrança indevida, no valor de R$ 1.452.168,64, composto por 

R$ 830.953,70 do principal, R$ 830.953,70 de multa e R$ 90.261,24 de 

juros. Frisou que o art. 381 do RICMS teria sido revogado pelo Decreto nº 

360/2015, situação que lhe beneficiaria. Sustentou, ainda, que o crédito 

fiscal inscrito na dívida ativa nº 2017222371 e protestado no 4º 

Tabelionato de Notas e Privativos de Protesto de Títulos de Rondonópolis, 

além de indevido está acrescido de multa ilegal, no patamar de 100%, que 

viola o princípio constitucional da vedação ao confisco. Assim, requereu a 

concessão de tutela de evidência, a fim de determinar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, V do CTN, até o 

trânsito em julgado da presente ação, bem como o cancelamento do 

protesto da dívida realizado perante o 4º Tabelionato de Notas e Privativo 

de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 1059735. Diante da 

necessidade de prévia manifestação do requerido, hipótese prevista no 

inciso IV, do artigo 311, do CPC, o Estado de Mato Grosso foi citado para 

oferecer resposta escrita (ID. 13270983). O requerido apresentou 

contestação e explicou que os TADs foram lavrados para antecipação do 

ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e 

mercadorias, pois o sujeito passivo, à época dos fatos, possuía débitos 

que o enquadravam nas condições previstas na no artigo 1º da Resolução 

nº 07/2008-SARP, ou seja, débitos cujo valor somado seja igual ou 

superior a R$ 25.000,00, em atraso há mais de 30(trinta) dias. Segundo o 

Estado de Mato Grosso, em tais circunstâncias, o ICMS deve ser recolhido 

concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de 

bens e mercadorias, seja interna, de entrada ou de saída do território do 

Estado, independentemente de o contribuinte fazer jus a qualquer 

incentivo fiscal (artigo 4-B da Resolução nº 07/2008-SARP). Afirmou que o 

direito ao diferimento não é absoluto, pois a própria Lei que trata do 

PRODEIC já previu os casos em que o contribuinte ficará impedido de 

utilizar o benefício. Foi o que ocorreu com a autora, de modo que incide o 

art. 11-A da Lei nº 7.958/2003 (mencionado acima) e atrai a aplicação da 

Resolução nº 07/2008-SARP (id. 14457450). A parte autora impugnou a 

contestação, refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos 

da inicial. Na mesma oportunidade, reiterou o pedido de tutela de evidência 

(id. 14976805). O pedido de tutela de evidência foi indeferido (id. 

15204572). Na fase de especificação de provas, a parte autora requereu 

a produção de prova pericial contábil (id. 15363637). Por sua vez, o 

ESTADO DE MATO GROSSO informou que não pretende produzir provas 

(id. 15414286). Deferido a produção de prova pericial, nomeou-se como 

perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA (id. 15786377), 

sendo o laudo anexado no id. 20842524. A parte autora manifestou sobre 

o laudo pericial e requereu que o perito seja intimado para prestar 

esclarecimentos sobre alguns quesitos (id. 21405936). O Estado de Mato 

Grosso, por sua vez, manifestou acerca do laudo pericial e juntou parecer 

fiscal (id. 21847036 e 21847544). O perito juntou complementação do 

laudo pericial (id. 23505161). As partes manifestaram sobre a 

complementação do laudo pericial (id. 26063060 e 29218465). A parte 

autora requereu tutela de urgência de natureza cautelar incidental para 

que, mediante caução seguro garantia, seja determinada a regular 

emissão de Certidão de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa, na forma 

do art. 206 do CTN, bem como determinar o cancelamento do protesto da 

dívida até que sobrevenha o ajuizamento da respectiva execução fiscal 

(id. 26945314). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. A empresa 

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A sustenta que 

não é devido o ICMS cobrado de forma antecipada, tendo em vista que é 

beneficiária do diferimento do diferencial de alíquota assegurado pelo 

acordo do PRODEIC, formalizado entre as partes, em 24/05/2013. Afirma, 

ainda, que deve ser afastada a aplicação do regime cautelar administrativo 

previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP. Conforme se verifica nos 

autos, a empresa autora foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, pelo prazo de 10 (dez) 

anos, contados a partir de 24 de maio de 2013, para usufruir de certos 

benefícios fiscais, tais como o diferimento do diferencial de alíquota 

incidente nas operações de aquisição de outras unidades da federação, 

de bens, mercadorias e serviços, inclusive partes e peças destinadas ao 

projeto e que serão incorporadas no ativo fixo da empresa (cláusula 

quarta I - id. 13125232). O principal argumento do Estado de Mato Grosso 

é de que, diante da existência de débito no sistema eletrônico da conta 

corrente geral do Estado de Mato Grosso, a empresa autora foi 

enquadrada no regime cautelar administrativo (resolução nº 07/2008 – 

SARP), o que autoriza a cobrança antecipada do imposto, 

independentemente de a contribuinte fazer jus a qualquer incentivo fiscal. 

De início, anoto que a imposição da medida cautelar administrativa que 

acarreta na exclusão de benefícios fiscais possui previsão legal, de 

acordo com os artigos 915 e 916 do RICMS/MT e é aplicada ao contribuinte 

que venha a descumprir obrigações tributárias. Vejamos: “Art. 915 

Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações 

fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que 

assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 

7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010) § 1° O regime previsto 

neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular 

da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o 

cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do 

tributo. § 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período 

que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser 

alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou 
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por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte. § 

3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao 

contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, 

principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem 

como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de 

Transporte e Habitação – FETHAB. Art. 916 A autoridade 

administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento 

Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento 

da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá 

determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de 

tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável 

a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou 

setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da 

Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010). § 1° A autoridade 

administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o 

fato junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de 

Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a 

inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e 

controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e 

controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço 

eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 24. § 2° A 

medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a 

estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° 

deste artigo e, durante a sua vigência, implicará: (...) III – suspensão dos 

credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, 

cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, 

controlada, controladora, quadro societário ou diretivo; (...) XI – inclusão 

em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos 

interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, 

gerentes ou diretores; (...)” No caso dos autos, o perito contábil constatou 

que a pendência no sistema de conta corrente fiscal da empresa se deu 

por conta da lavratura do TAD nº 1119578-9, que gerou um débito no valor 

de R$13.880,00, a partir de 02/2015 (id. 20842524 – pág. 5). Segundo, 

ainda, o perito a lavratura do referido TAD foi em virtude do 

descumprimento da obrigação acessória consistente em: “ausência de 

registro no Sistema de informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros 

Documentos Fiscais na entrada interestadual das notas fiscais nºs 1175, 

1176 e 1174. Assim, o réu aplicou a penalidade por ter entendido que a 

Autora cometeu a infração de que tratava, à época dos fatos, os artigos 

375 e 376 do RICMS/MT” Isso porque nas referidas notas fiscais existia a 

previsão de retorno dos bens/mercadorias em 180 dias ao seu remente, 

informação que deveria ter sido registrada no sistema (Artigo 375, §2º, I 

do RICMS), sendo aplicada a penalidade contida no artigo 381, §4º do 

RICMS, em vigor na época dos fatos: “Art. 381 Nas hipóteses de que 

tratam os incisos I e II do § 2° do artigo 375, o registro da operação no 

Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros 

Documentos Fiscais deverá ser efetuado pelo destinatário 

mato-grossense do bem ou mercadoria, antes do respectivo trânsito pelo 

primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual localizado neste Estado. § 4° 

A falta de registro da operação no Sistema de Informações de Notas 

Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais no prazo fixado no 

caput deste artigo, sem prejuízo da aplicação da penalidade por 

descumprimento da referida obrigação, implicará, também, a exigência 

antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do 

estabelecimento do destinatário deste Estado.” (Revogado pelo Decreto 

360/2015, Vigência: 17/12/2015). Consta no laudo pericial que, a partir 

dessa situação, o Estado de Mato Grosso enquadrou a contribuinte na 

medida cautelar administrativa, passando a exigir antecipadamente o ICMS 

Diferencial de Alíquota. DA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA: 

Necessária a análise da retroatividade benigna suscitada pela autora, já 

que sua aplicação pode interferir em todos os demais itens tratados neste 

processo. Como mencionado, o descumprimento da obrigação prevista no 

caput do artigo 381 (registro da operação no Sistema de Informações de 

Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais) acarretou na 

penalidade do §4º: exigência antecipada do imposto devido pela 

correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário 

deste Estado. Ocorre que o artigo 381 do RICMS/MT foi revogado em 17 de 

Dezembro de 2015, através do Decreto Nº 360/2015, dez meses após o 

TAD 1119578-9 (02/2015). De acordo com o art. 106, II, do Código 

Tributário Nacional, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de 

ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração 

ou deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou 

omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em 

falta de pagamento de tributo. In vebis: “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou 

fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente 

interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos 

dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente 

julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de 

tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde 

que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de 

pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que 

a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.” Na hipótese dos autos 

entendo tratar-se de clara aplicação da retroatividade da lei benigna, nos 

termos do artigo 106, II, “a’ e “b”, pois a análise da situação fática nos 

mostra que a norma que autorizou a penalidade de exigência antecipada 

do ICMS Diferencial de Alíquota, deixou de existir, desonerando a 

contribuinte das obrigações geradas a partir da autuação. Além disso, não 

restou caracterizado o intuito fraudulento ou omissão no pagamento do 

tributo na conduta autuada no TAD 1119578-9. Assim, deve ser aplicado o 

Decreto nº 360/2015 àquele fato pretérito, em face da retroatividade da 

norma mais benéfica que exonera a contribuinte. Nesse sentido, já decidiu 

o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. 

APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na 

espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso 

III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual 

por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para 

o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado 

retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, ‘b’, do Código 

Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento 

ou omissão no pagamento do tributo. 2. Assim, a revogação de obrigação 

acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da 

irretroatividade da Lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, 

do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de 

fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes. 3. Agravo 

interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.415.195; Proc. 2018/0330053-0; 

GO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 23/04/2019; 

DJE 26/04/2019).” Portanto, aplica-se o Decreto nº 360/2015 aos fatos 

deste processo, deixando de considerar a penalidade de exigência 

antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do 

estabelecimento do destinatário deste Estado em relação ao TADS nº 

11205335, 11205320, 11205334, 11205400, 11205498, 11205480, 

11205464, 11205732, 11205736, 11205754, 11206183, 11206179, 

11222754, 11222955, 11223225, 11223220, 11223501, 11223512, 

11223957, 11223828, 11223888, 11223825, 11224305, 11224624, 

11225026, 11225025, 11225619, 11225999, 11226126, 11226069, 

11226137, 11227583, 11228348, 11229277, 11229271 e 11229306, 

relativos ao período de fevereiro/2015 a novembro/2015 (quadro 1 do 

laudo pericial – id. 20842524). Deixo de manifestar quanto às demais 

alegações da inicial, como falta intimação do processo administrativo e 

multa confiscatória, haja vista que reconhecido a nulidade do crédito 

tributário objeto desta ação. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER INCIDENTAL. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo (art. 300). Como seu viu, a exigência antecipada do imposto foi 

afastada em virtude a aplicação do Decreto nº 360/2015, de modo que se 

encontra reconhecido nesta o direito alegado pela parte autora. De igual 

forma, verifico a presença do requisito do perigo de dano, pois caso a 

tutela não seja deferida as operações financeiras da autora necessárias 

ao regular desenvolvimento de suas atividades serão comprometidas, pelo 

que o deferimento da tutela é medida que se impõe. Além disso, na 

hipótese dos autos, a requerente ofereceu como garantia ao débito objeto 

da CDA nº 2017222371 a Apólice de Seguro Garantia nº 

017412019000107750003307, de emissão da BMG Seguros, no valor de 

R$ 4.102.325,40 (quatro milhões, cento e dois mil, trezentos e vinte e cinco 

reais e quarenta centavos) (id. 26945316). De acordo com a CDA juntada 

nos autos (id. 29681228), o débito fiscal perfaz a importância de R$ 

4.102.325,40 (quatro milhões, cento e dois mil, trezentos e vinte e cinco 

reais e quarenta centavos), ou seja, o mesmo valor da Apólice de Seguro 

Garantia nº 017412019000107750003307. O artigo 9º, da Lei nº 6.830/80 

estabelece que o executado, em garantia da execução, pelo valor da 
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dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em 

estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - 

oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, 

observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos 

por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Assim, é cabível a garantia 

por meio de seguro garantia, nos termos do artigo 9º, inciso II da LEF com 

redação dada pela Lei Federal n° 13.043/2014, a qual deu nova redação 

ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a 

possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". Segundo o 

artigo 15, I, da lei nº 6.830/80, o seguro garantia se reveste da mesma 

liquidez atinente ao dinheiro; assim, indubitavelmente, o seguro garantia 

representa meio menos oneroso ao autor sem, contudo, mostrar-se 

ineficiente à obtenção do crédito. Como se vê, não há qualquer óbice à 

aceitação da garantia ofertada pela autora para fins da expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como cancelamento do 

protesto, considerando que estão presentes os requisitos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de 

tutela antecipada para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO 

proceda à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem 

como o cancelamento do protesto da CDA perante o 4º Tabelionato de 

Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 

1059735 (id. 13125260), diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia 

nº017412019000107750003307, como garantia do débito tributário oriundo 

da CDA 2017222371 e da presença dos requisitos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Quanto aos 

honorários advocatícios, considerando os princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional (percentual) mostra-se demasiadamente 

exorbitante tendo em vista o valor da causa (R$ 4.067.999,79), não se 

justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste 

feito pelo Procurador do Estado de Mato Grosso, considerando que não há 

complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e 

o local da prestação dos serviços. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação 

equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC não só aos casos em que a 

honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. Vejamos: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON 

MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO 

CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE 

FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO 

CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – 

NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o 

cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por 

concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito 

administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A 

minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 

85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento 

do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser 

adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos 

pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, 

considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o 

tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando 

enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. 5. 

Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA 

Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).” 

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CP, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado pela MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE 

ENERGIA (TP NORTE) S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

declarar a nulidade do valor exigido pela Fazenda Estadual, referente aos 

fatos geradores relativos ao período de fevereiro/2015 a novembro/2015 

(quadro 1 do laudo pericial), objeto de parte da CDA 2017222371 

(execução fiscal nº 1005606-39.2019.811.0003). Defiro, ainda, o pedido 

de tutela de urgência, para o fim de determinar a emissão de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa, bem como o cancelamento do protesto 

da CDA perante o 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de 

Títulos de Rondonópolis/MT, sob o nº 1059735, diante da oferta da Apólice 

de Seguro Garantia nº017412019000107750003307, como garantia do 

débito tributário oriundo da CDA 2017222371 e da presença dos requisitos 

do art. 300 do Código de Processo Civil. Oficie-se ao 4º Tabelionato de 

Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, informando 

sob o teor desta decisão. Isento o Réu das custas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Tendo em vista o princípio 

da causalidade e conforme acima fundamentado, condeno a Fazenda 

Pública ao pagamento das despesas adiantadas pela autora, como custas 

judiciais e honorários periciais, bem como de honorários advocatícios, este 

último que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o pouco 

tempo de tramitação do feito (distribuído em maio/2018), o local da 

prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da 

sede), a boa fundamentação na peça inicial e por não haver complexidade 

na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo 

Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os 

honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção 

monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros 

de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da 

data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do 

CPC. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, traslade-se 

cóp ia  des ta  sen tença  pa ra  a  execução  f i s ca l  n º 

1005606-39.2019.811.0003, em trâmite na Segunda Vara da Fazenda 

Pública. Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo 

que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, II, §1º do Código de 

Processo Civil. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003177-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO (REQUERENTE)

SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO MACHADO MIRANDA (REQUERENTE)

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

GILSON CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 9389-32.2014.811.0003 (753188) VISTO. GILSON 

CIPRIANO DA SILVA, EDILSON DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE 

CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA , FLÁVIO MACHADO 

MIRANDA e SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA ajuizaram AÇÃO DE 

COBRANÇA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, em 

suma, que são Agentes de Fiscalização de Trânsito do Município de 

Rondonópolis - MT, desempenhando suas funções nas ruas do perímetro 

urbano do município em situação de insalubridade, sob temperaturas 

escaldantes, sem local para descansar, fazer as necessidades 

fisiológicas, expostos a radiação solar, poeira e poluição sonora; não 

utilizam equipamento de proteção; estão sempre sujeitos a violência física 

e agressões por parte dos motoristas infratores. Sustentam que a 

existência de todos esses fatores justificam o recebimento do adicional de 

INSALUBRIDADE, motivo pelo qual pediram a condenação do Município ao 

pagamento do adicional de INSALUBRIDADE em grau médio, no percentual 

de 20% (vinte por cento) sobre vencimento inicial da carreira profissional 

dos autores, com fundamento no artigo 70, parágrafo 2º, inciso II da Lei 

Municipal nº 8.798 de 28 de Março de 2016. Os autores atribuíram à causa 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Citado, o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS apresentou contestação, onde impugnou o valor da 

causa, dizendo que a média dos vencimentos dos autores é de R$ 

9.000,00 (nove mil reais); como pretendem obter um adicional de 20% a 

título de insalubridade, cada autor teria um acréscimo de R$ 1.800,00 por 

mês; multiplicando esse valor pelo número de autores (6), e depois por 5 

(cinco) anos de período não prescrito, a condenação alcançaria R$ 

648.000,00, importância bem superior ao valor atribuído à causa (R$ 
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10.000,00), de modo que deve ser reajustado, nos termos do artigo 292, 

inciso I do CPC. No mérito, o município impugnou os fatos deduzidos na 

petição inicial, esclarecendo que os autores “desempenham sua atividade 

rotineira em pé, por período de tempo que não ultrapassa 02 horas, que 

são fornecidos uniformes, e que durante o horário de trabalho os mesmos 

usam o banheiro da secretaria de Trânsito. Que o trabalhos dos Autores 

não seria penoso ou insalubre.” O Município também alegou a nulidade do 

laudo apresentado pelos autores, pois não foi elaborado pela Junta Médica 

do Município; bem como sustentou a inexistência de comprovação técnica 

do perito perante o Ministério do Trabalho e ausência de membros da 

comissão de saúde do município durante os trabalhos periciais. Ao final, 

requereu a produção de prova pericial para comprovação de suas 

alegações (id. 9259645). Os autores impugnaram a contestação, 

refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos da inicial (id. 

9372031). Intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, os autores requereram a produção de prova pericial 

para aferição da insalubridade do trabalho (id. 9511257). O Município, por 

sua vez, pugnou pela produção de prova pericial, depoimentos dos 

autores e de testemunhas (id. 9629518). Em decisão saneadora, julgou-se 

procedente o pedido formulado na impugnação e fixou como valor da 

causa a importância de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil 

reais), determinando aos autores a complementação das custas. Na 

mesma ocasião, deferiu-se a produção de prova pericial (id. 15256321). O 

autor EDILSON DA SILVA requereu a desistência da ação porque o 

Município, no decorrer da demanda, implantou o adicional de 

PERICULOSIDADE e está satisfeito com o referido adicional, requerendo, 

portanto, o julgamento da ação, sem resolução do mérito em relação a ele 

(id. 21216690). O laudo pericial foi juntado nos autos (id. 22624485). Os 

autores concordaram com a perícia (id. 22659487). O Município impugnou 

integralmente o laudo pericial (id. 23975755). Realizada a prova pericial, as 

partes foram intimadas para informarem se desejam produzir provas em 

audiência (Id. 24973888). Os autores manifestaram desinteresse na 

produção de prova oral em audiência (Id. 24996533). O Município de 

Rondonópolis, por sua vez, requereu o depoimento pessoal dos autores e 

a inquirição de testemunhas (Id. 25329197). Deferida a produção da prova 

oral, designou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que foram ouvidos os autores GILSON CIPRIANO DA SILVA, RÔMULO 

CÂNDIDO DE CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, 

FLÁVIO MACHADO MIRANDA. Em seguida, colheu-se o depoimento das 

testemunhas indicadas pelo Município de Rondonópolis: Noeme Ferreira 

Matos e Fábio Vieira de Souza. A parte autora apresentou razões finais 

na forma oral (id. 29169235). O Município de Rondonópolis apresentou 

alegações finais na forma de memoriais (id. 29962109). É o relatório. 

Decido. Os autores pleiteiam a condenação do Município ao pagamento do 

adicional de INSALUBRIDADE em grau médio, no percentual de 20% (vinte 

por cento) sobre vencimento inicial da carreira profissional a que 

pertencem - Agentes de Fiscalização de Trânsito. De acordo o artigo 37, 

caput, da Constituição Federal, a concessão de vantagens ao servidor 

público depende de expressa previsão legal. Desse modo, o pagamento 

do adicional de insalubridade depende de regulamentação pelo Poder 

Público em que inserida a realidade sob análise, competindo a este dispor 

acerca do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores, pois a 

matéria é de interesse próprio. Isso porque a administração pública está 

adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo 

que a lei determina. No Município de Rondonópolis, o adicional de 

insalubridade é regulado pela Lei nº 1.752/1990, que dispôs sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos municipais, prevendo em seu artigo 

70 o seguinte: “Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições 

insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o 

grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios 

definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. § 1º A 

caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio 

da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - 

LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para 

tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do 

Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser 

mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade 

contará a partir da data do recebimento do requerimento. § 2º O valor do 

adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de 

insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do 

profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do 

vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de 

insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira 

do profissional. (Redação dada pela Lei nº 8798/2016)” No caso dos 

autos, para justificar o pedido ao adicional de insalubridade os autores 

alegam que desempenham suas funções nas ruas do perímetro urbano 

desta cidade sob temperaturas escaldantes, sem local para descansar, 

fazer as necessidades fisiológicas, expostos a radiação solar, poeira e 

poluição sonora; não utilizam equipamento de proteção; estão sempre 

sujeitos a violência física e agressões por parte dos motoristas infratores. 

O laudo pericial produzido nos autos, com informações técnicas e fáticas 

a respeito do ambiente de trabalho dos autores, foi conclusivo no sentido 

de que os autores trabalham em condições insalubres, em grau médio pela 

exposição ao agente físico calor, aferido com intensidade superior a do 

limite de tolerância previsto, nos termos do anexo 03 da NR 15 da portaria 

3.214/78 do Ministério do trabalho (id. 22624485). Em que pese a 

conclusão do laudo pericial, entendo que a atividade desempenhada pelos 

Agentes de Fiscalização de Trânsito no município não é insalubre. Com 

efeito, o exercício de atividades em ambientes naturalmente quentes, como 

as atividades a céu aberto, com exposição ao calor gerado por fonte 

natural, na linha da jurisprudência do TST (Orientação Jurisdicional 173), é 

circunstância que não acarreta o direito ao adicional de insalubridade. Em 

27.09.2012, por meio da Resolução 186/2012 do TST, acrescentou-se à 

OJ 173 o inciso II, segundo o qual: Tem direito ao adicional de insalubridade 

o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de 

tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar. Nesse 

contexto, percebe-se que a insalubridade tem sido definida pela 

jurisprudência e legislação em função do tempo de exposição ao agente 

nocivo, considerando ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo 

trabalhador no curso de sua jornada de trabalho. Há de serem 

observados, essencialmente, os limites de tolerância e os respectivos 

tempos de exposição. Na hipótese dos autos, percebe-se que o perito não 

levou em consideração que os autores exercem suas funções no período 

da manhã (6h às 12h), não sendo possível afirmar que a temperatura é a 

mesma durante toda a semana, por impraticável a medição em face das 

variações próprias das condições metereológicas em geral. Além disso, o 

regime de trabalho dos Agentes Fiscais de Trânsito é de 45minutos de 

trabalho e 15 minutos de descanso (quesito 05 do laudo), sendo 

constatado durante a perícia que o tempo de exposição solar dos autores 

é de 60 minutos corridos (quesitos 7). De acordo, ainda, com o depoimento 

dos autores, o local de descanso é na Secretaria Municipal de Trânsito e o 

deslocamento até os locais de trabalho ocorre por meio de moto ou carro 

da própria secretaria de trânsito Logo, considerando as atividades 

exercidas pelos autores (que não exige esforço físico) e ainda as 

condições em que tais atividades são exercidas, não há elementos que 

indiquem que são expostos ao calor excessivo acima dos limites de 

tolerância, circunstância essencial para o enquadramento da atividade 

como insalubridade nos moldes previstos na Norma Regulamentadora nº 

15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE. De outra parte, não se pode 

desconsiderar que, em razão da posição geográfica do país, o trabalhador 

que vive na região centro oeste está sujeito ao calor elevado e, portanto, a 

altas temperaturas, independentemente, de estar ou não trabalhando. 

Consequentemente, esse trabalhador se encontra aclimatizado, ou seja, 

seu organismo apresenta-se ajustado ao clima e à temperatura do seu 

habitat natural, não sofrendo maiores alterações oriundas destes fatores 

climáticos. Nesse contexto, entendo que os limites de tolerância relativos à 

temperatura previstos na NR 15, Anexo 3, no qual se baseou o laudo 

pericial, somente tem aplicabilidade no caso de ambiente de trabalho em 

que a temperatura pode ser regulada, o que não é a hipótese dos autos. 

Pensar de outra forma levaria a se admitir que toda atividade realizada em 

ambiente externo, sob o sol, estaria sujeita ao adicional de insalubridade, o 

que incluiria, por exemplo, o obreiro da construção civil, policiais militares, 

bombeiros, dentre outros. Nesse sentido: “OJ 173 SDI-1. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO 

CALOR. (REDAÇÃO ALTERADA NA SESSÃO DO TRIBUNAL PLENO 

REALIZADA EM 14.09.2012) – RES. 186/2012, DEJT DIVULGADO EM 25, 

26 E 27.09.2012. I - Ausente previsão legal, indevido o adicional de 

insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à 

radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 

3214/78 do MTE). (TRT 5ª R.; RecOrd 0002331-21.2014.5.05.0641; Ac. 

315.271/2020; Primeira Turma; Relª Desª Suzana Inácio; DEJTBA 

10/03/2020)” “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CALOR. NÃO 

COMPROVAÇÃO. EXPOSIÇÃO ABAIXO DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. 
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REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMPLANTAÇÃO DO 

BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES 

DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). (...). 4. De acordo com os 

Decretos regulamentadores, o agente agressivo Calor somente pode ser 

considerado gerador de insalubridade para a realização de operações em 

locais com temperatura excessivamente alta, capaz de ser nociva à saúde 

e proveniente de fontes artificiais, em locais com temperatura superior a 

28º centígrados. Assim, o trabalho ao AR livre (com exposição ao calor e 

à luz do sol) não caracteriza a especialidade do labor. 5. Demonstrado o 

preenchimento dos requisitos, tem o segurado direito à concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição a contar da data do requerimento 

administrativo, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde 

então. 6. Critérios de correção monetária e juros de mora conforme 

decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no RESP nº 

1.492.221/PR (Tema 905).7. Determinada a imediata implementação do 

benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista 

no artigo 461 do CPC/1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 

537, do CPC/2015, independentemente de requerimento expresso por 

parte do segurado ou beneficiário. (TRF 4ª R.; AC 

5009404-84.2018.4.04.9999; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. 

Fed. Marcelo Malucelli; Julg. 18/02/2020; Publ. PJe 20/02/2020)” Portanto, 

nos termos da fundamentação acima e considerando que o juízo não está 

adstrito ao laudo pericial, com supedâneo no artigo 479 do CPC, entendo 

que não se encontra demonstrado o direito à gratificação prevista no art. 

70 da Lei Municipal nº 1.752/1990. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 

Quanto aos honorários advocatícios, considerando os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o 

enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional 

do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

(percentual) mostra-se demasiadamente exorbitante tendo em vista o valor 

da causa (R$ 648.000,00), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Município, 

considerando que não há complexidade na causa, o trabalho 

desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de 

que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, 

do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas 

também exorbitante. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE 

ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO 

EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA 

ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – 

REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo 

para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de 

serviço público por concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário 

adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a 

ilegalidade do ato. 3. A minoração dos honorários, por meio da 

interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da 

apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é 

medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor 

dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se 

demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, 

o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos 

serviços, gerando enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, 

§ 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 

85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / 

REMESSA NECESÁRIA Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, 22/10/2018).” Com essas considerações, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação 

acima expendida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente 

formulados por GILSON CIPRIANO DA SILVA, RÔMULO CÂNDIDO DE 

CARVALHO, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, FLÁVIO MACHADO 

MIRANDA e SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA em face do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pelo autor EDILSON DA SILVA (id. 21216690) e declaro extinta 

a ação, sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do artigo 

487, III, do CPC. Libere-se para o perito o valor dos honorários periciais. 

Tendo em vista o princípio da causalidade e conforme acima 

fundamentado, condeno os autores ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito 

(distribuído em junho/2017), o local da prestação dos serviços (não 

havendo necessidade de deslocamento da sede), a boa fundamentação 

na peça de contestação e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. Para 

atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários 

foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária 

(IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora 

(índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do 

trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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 Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

PROCESSO nº 1005205-06.2020.8.11.0003 IMPETRANTE: ADUBOS 

ARAGUAIA IND E COM LTDA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO dos advogados da Impetrante, Gildo 

Raimundo de Freitas, OAB/DF 38.702, Gecivaldo Ferreira de Oliveira, 

OAB/GO 37.773 e, Gustavo de Melo Figueiredo Santos, OAB/GO 47.685, 

acerca da r. decisão proferida nos autos: "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 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 
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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 

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."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006066-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO nº 1006066-94.2017.8.11.0003 POLO ATIVO: KEILA OLIVEIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora, Edenício Avelino 

Santos, OAB/MT nº 15.525 e, Patrícia Silva Souza, OAB/MT nº 21.198, 

para tomarem ciência do retorno dos autos, bem como, para requererem 

que entenderem de direito para o prosseguimento do feito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003910-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE FASCINI XAVIER OAB - MT11413-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PROCESSO nº 1003910-70.2016.8.11.0003 POLO ATIVO: GEOVAN 

ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora, Wilson 

Molina Porto, OAB/MT 12.790-A e, Michelle Fascini Xavier, OAB/MT nº 

11.413, para tomarem ciência do retorno dos autos, bem como, para 

requererem que entenderem de direito para o prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005214-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso - 

APROSMAT 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 associação com o principal 

objetivo de incentivar e expandir o comércio de sementes no Estado de 

Mato Grosso com disciplina, organização e ética. Afirma que para o 

exercício de suas atividades possui um Laboratório de Análises de 

Sementes, necessários para verificar a qualidade na fase de pré-colheita, 

verificação da qualidade, análise de produção e acompanhamento 

pós-venda. A impetrante discorre em sua inicial a importância do 

funcionamento de seus laboratórios para a agricultura de um modo geral, 

como, por exemplo, sua imprescindibilidade para erradicação de pragas na 

cultura. 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, dentro de uma cadeia 

produtiva, visto que garante o plantio eficaz da agricultura, a qual sem os 

seus serviços laboratoriais podem vir a ter perdas inimagináveis, 

desabastecendo a população de alimentos, estando, portanto, dentro da 

cadeia produtiva da indústria tida como essencial. Ocorre que, o Prefeito 

Municipal teria editado o Decreto nº 9.426/2020, determinando a 

suspensão do funcionamento de todo o comércio local, sem qualquer tipo 

de ressalva a estabelecimentos que prestam serviços essenciais, 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 em seu 

seguimento agroalimentar, a fim de assegurar ao fim de uma cadeia 

produtiva 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 efetua a análise laboratorial de sementes que vão ser 

destinadas a agricultura, as quais por sua vez produziram alimentos, 

ração animal e combustíveis, bens essenciais a sobrevivência humana e 

animal. Observe-se que o impetrante demonstrou satisfatoriamente em sua 

inicial a importância da continuidade de seus serviços laboratoriais. Pelo 

que se verifica do ato arbitrário combatido, o Decreto Municipal nº 

9.426/2020, que editou os Decretos 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 de todos os 

estabelecimentos deste município, sem, contudo, fazer quaisquer tipos de 

ressalvas a determinadas atividades que são consideradas como 

essenciais. 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 saúde, higiene, 

alimentos e bebidas são consideradas atividades e serviços essenciais, 

bem como assegurou como atividade essencial aquelas acessórias 

necessárias para consecução da atividade primoridal, 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; 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, combustíveis e ração animal, para tanto, se faz 

imprescindível a atuação da impetrante assegurando a eficácia da 

agricultura, com a análise laboratorial dos grãos que serão plantados e no 

futuro se converterão em itens essenciais a sobrevivência, 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 e animal. 

Evidentemente não há como alimentos e combustíveis 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 
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também aquelas que sejam atendidas pelas clientes da impetrante, a 

liminar perquirida deve ser 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 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$30.000,00 (trinta 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: 1005280-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMED SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com pedido de 

liminar impetrado por Gera Medicina LTDA (SOMED FAMÍLIA – EPP) em 

face de possível conduta arbitrária e ilegal na iminência de ser praticado 

pelo Prefeito do Município de Rondonópolis, apontando-o como autoridade 

coatora. Sustenta a impetrante que é uma “Clínica Médica constituída com 

o fim de prestar serviço de saúde, em especial atividade médica 

ambulatorial e demais serviços de complementação diagnóstica, atividade 

médica ambulatorial restrita a consultas, além de atendimento em 

pronto-socorro e em unidades hospitalares, serviços de diagnóstico por 

imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia, atividades de 

profissionais da nutrição, atividades de psicologia e psicanálise”. 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 atividade econômica é de natureza 

essencial, visto que presta serviços de assistência à saúde, na forma 

estabelecida pelo Decreto Federal nº 10.282/2020, bem como pelos 

Decretos Municipais expedidos pela autoridade coatora. Ocorre que, o 

Prefeito Municipal já teria determinado que outra empresa do grupo Gera 

Medicina, a qual atua no ramo de medicina do trabalho, fechasse suas 

portas em face os Decretos Municipais expedidos, o que posteriormente 

veio a ser afastado com a concessão de medida liminar proferida pelo 

juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública desta Comarca. Em vista disto, 

pugnou a impetrante para que, liminarmente, lhe fosse assegurado o 

direito de funcionar a fim de assegurar a prestação de serviços 

essenciais na área de saúde, ainda quando este bem jurídico se encontra 

mundialmente assolado por conta da pandemia do COVID-19. 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 presta serviços na área de saúde, o que é inconteste 

pelos documentos que carreiam o feito, ainda por ser empresa 

reconhecida neste segmento no Município de Rondonópolis. Pelo que se 

verifica, os Decretos Municipais expedidos excepcionou categoricamente 

que os serviços relacionados à saúde são essenciais e não poderiam ser 

paralisados para evitar sérios prejuízos à administração e riscos à 

população (art. 2º do Decreto 9.425/2020). 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 os serviços de assistência à saúde são considerados 

serviços essenciais, vejamos: Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 

13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos 
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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;” Nesta 

toada, portanto, devem ser considerados como atividade essencial toda 

aquela que garanta o mínimo existencial, garantindo que sejam entregues à 

sociedade serviços adequados à saúde, 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 serviços essenciais à saúde, não se mostrando crível 

que em tempos de crise na saúde pública se determine o fechamento de 

unidades assistências a tal bem jurídico. 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 a 

segurança do serviços prestado por ela como seus funcionários e 

pacientes livres 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, 

ainda, 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 sem equipamentos que visam minimizar 

sua contaminação ou a de terceiros, sendo da impetrante a obrigação de 

disponibilizar tais equipamentos (máscaras, luvas, etc.); 4) Estabelecer 

horário especial para atendimento das pessoas que se enquadrarem 

dentro do grupo de riscos para o COVID-19, assim definido pelo Ministério 

da Saúde; 5) Utilizar meio cientifico para verificação da temperatura 

daqueles que vierem a entrar e sair de suas instalações, adotando as 

medidas de segurança e protocolos estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde para verificação da contaminação do paciente pelo COVID-19, não 

permitindo a entrada daqueles que se recusarem se submeter a tal 

medida; 6) Não permitir que pessoas se sentem em distância inferior a de 

1,5 metros; 7) Deverá também manter em suas dependências apenas 

aquelas pessoas que forem essenciais para desenvolvimento de sua 

atividade, fazendo forte fiscalização quanto a presença desnecessária de 

pessoas em suas dependências; e, 8) Priorize, 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$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 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
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Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA CARRETAS 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 empesa que atua 

com a distribuição por atacado de autopeças para caminhões, ônibus e 

carretas. 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. Afirma que diversos atos 

normativos estaduais e federais permitiram que durante este tempo de 

crise na saúde pública o transporte de cargas não fosse afetado, a fim de 

evitar desabastecimento de alimentos, suprimentos médicos e outros itens 

essenciais à sobrevivência humana. Ainda, tece considerações quanto a 

diversos veículos públicos essenciais à manutenção da ordem e da saúde 

pública que utilizam dos produtos comercializados pela impetrante. Relata 

que para que tais serviços não venham paralisar necessita exercer sua 

atividade econômica, eis que vende peças para conserto de veículos 

pesados, como caminhões, carretas, ônibus, ambulâncias e viaturas, 

vindo a ocorrer perdas inimagináveis, desabastecendo a população de 

produtos e serviços essenciais, ainda, instalando um caos social. Ocorre 

que, o Prefeito Municipal teria editado o Decreto nº 9.415 e 9.422/2020, 

determinando a suspensão do comércio local e o 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 de uma cadeia produtiva da indústria, vez 

que garante que serviços essenciais mantenham se mantenham em 

ordem, principalmente o transporte de cargas e passageiros, fornecendo 
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peças para conserto de veículos pesados. Não é de se olvidar que no 

mundo contemporâneo seja possível sobreviver com a ausência do 

transporte rodoviário de cargas ou até mesmo o transporte coletivo de 

passageiros, cuja manutenção de suas atividades só é possível graças a 

empresas como a impetrante, a qual fornece peças de reposição para 

veículos pesados que mantém nossas cidades em pleno funcionamento. 

Um caminhão que venha estragar poderá desabastecer determinada 

região, cuja solução poderia se dar com uma simples peça a disposição 

nas prateleiras da empresa impetrante. Deste modo, é inegável que a 

liminar deve ser deferida, a fim de manter atividades essenciais em pleno 

funcionamento. Pelo que se verifica do ato arbitrário combatido, o Decreto 

Municipal nº 9.415/2020, determinou categoricamente a suspenção do 

funcionamento das indústrias e comércios localizados neste município, 

sem, contudo, fazer quaisquer tipos de ressalvas quanto a atividade 

desenvolvida pelo comércio que seja considerada essencial. 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 diversos tipos de serviços essenciais que para 

regular funcionamento dependem da atividade da impetrante, dentre elas 

aquelas que necessitam do serviço de transporte de cargas, 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; 

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; XXV - transporte de 

numerário; 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, 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, por exemplo, 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, dentre tais serviços, o transporte das cargas até 

tais estabelecimentos. Evidentemente não há como alimentos e 

combustível serem postos à venda para sociedade sem que sejam 

transportados até o comércio, 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 

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 nesta comarca 

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 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$30.000,00 (trinta 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: 1005289-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Saúde Ocupacional Service 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 empresa que se dedica exclusivamente à saúde 

ocupacional, realizando exames de admissão, demissão e periódicos para 

empresa privadas. 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 atividade 

econômica é de natureza essencial, visto que presta serviços de 

assistência à saúde, na forma estabelecida pelo Decreto Federal nº 

10.282/2020, bem como pelos Decretos Municipais expedidos pela 

autoridade coatora. Ainda, a Medida Provisória nº 927/2020 teria 

determinado que durante o período de calamidade pública se manteria 

obrigatório a realização de exames demissionais, um dos serviços 

prestados pela impetrante. Ocorre que, o Prefeito Municipal teria 
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determinado que a impetrante fechasse suas portas em face os Decretos 

Municipais expedidos, conduta que atribui como arbitraria e ilegal. Em vista 

disto, pugnou a impetrante para que, liminarmente, lhe fosse assegurado o 

direito de funcionar a fim de assegurar a prestação de serviços 

essenciais na área de saúde, ainda quando este bem jurídico se encontra 

mundialmente assolado por conta da pandemia do COVID-19. 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 presta serviços na área de saúde, o que é inconteste 

pelos documentos que carreiam o feito, ainda por ser empresa 

reconhecida neste segmento no Município de Rondonópolis. Pelo que se 

verifica, os Decretos Municipais expedidos excepcionou categoricamente 

que os serviços relacionados à saúde são essenciais e não poderiam ser 

paralisados para evitar sérios prejuízos à administração e riscos à 

população (art. 2º do Decreto 9.425/2020). 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 os serviços de assistência à saúde são considerados 

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: (...) I - 

assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;” Ainda 

a Medida Provisória 927/2020 em artigo 15 determina a realização do 

exame demissional durante o período da pandemia do COVID-19, o que 

somente será dispensável caso o trabalhador tenha realizado o exame 

nos últimos 180 dias. Nesta toada, portanto, devem ser considerados 

como atividade essencial toda aquela que garanta o mínimo existencial, 

garantindo que sejam entregues à sociedade serviços adequados à saúde 

e demais direitos sociais, como o direito ao trabalho, 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 serviços essenciais à saúde, não se 

mostrando crível que em tempos de crise na saúde pública se determine o 

fechamento de unidades de assistência a tal bem jurídico. 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 a segurança do serviços prestado por ela como seus 

funcionários e pacientes livres 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, ainda, 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 sem equipamentos 

que visam minimizar sua contaminação ou a de terceiros, sendo da 

impetrante a obrigação de disponibilizar tais equipamentos (máscaras, 

luvas, etc.); 4) Estabelecer horário especial para atendimento das 

pessoas que se enquadrarem dentro do grupo de riscos para o COVID-19, 

assim definido pelo Ministério da Saúde; 5) Utilizar meio cientifico para 

verificação da temperatura daqueles que vierem a entrar e sair de suas 

instalações, adotando as medidas de segurança e protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde para verificação da contaminação 

do paciente pelo COVID-19, não permitindo a entrada daqueles que se 

recusarem se submeter a tal medida; 6) Não permitir que pessoas se 

sentem em distância inferior a de 1,5 metros; 7) Deverá também manter em 

suas dependências apenas aquelas pessoas que forem essenciais para 

desenvolvimento de sua atividade, fazendo forte fiscalização quanto a 

presença desnecessária de pessoas em suas dependências; e, 8) 

Priorize, 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

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698626 Nr: 10450-60.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 (...)avaliação se deu depois dos fatos, logo, inexiste no bojo dos autos 

demonstração de que tenha sofrido interdição ou outro documento que 

possa colocar em dúvida sua capacidade cognitiva na época dos 

fatos.Assim sendo, diante da inexistência de indícios concretos que 

evidenciem dúvidas sobre a integridade mental do acusado à época dos 

fatos, não é caso de acolhimento do pedido de realização de avaliação 

psiquiátrica. 3. Dispositivo.I – Declaro precluso o direito à produção de 
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prova perquirida pela defesa do acusado, no que diz respeito à oitiva da 

testemunha Ricardo José Joaquim.II – INDEFIRO os pedidos de realização 

de avaliação psiquiátrica no réu bem como a oitiva da Médica Psiquiátrica 

pelos motivos acima.III – Designo o interrogatório do acusado para o dia 08 

de maio de 2020, às 13:15.IV – Intimem-se as partes/requisitem-se o 

acusado.V – Dê-se ciência a defesa e ao Ministério Público.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652036 Nr: 1608-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BELTRAMI ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMIS VIZZOTTO - OAB:MT/ 

9.712

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado FERNANDO BELTRAMI 

ROSSI, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 

nº 9.503/97. A denúncia foi recebida, fl. 52/53, e o réu foi devidamente 

citado. Designou-se a audiência, onde foi proposta suspensão condicional 

do processo para o réu, que aceitou o benefício, se compromissando em 

cumprir as condições impostas, fl. 62/64. Findado o período de prova, o 

Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, fl. 84. 

É o relatório.

2. Fundamentação.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às pequenas causas cíveis e 

os crimes de menor periculosidade. Acrescentou ainda a possibilidade de 

o Ministério Público transacionar nos delitos com pena mínima igual ou 

inferior a um ano, condicionando a extinção da punibilidade ao 

cumprimento de imposições, sem se discutir o mérito da causa.

 Assim, a suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento 

jurídico, como uma forma corajosa e eficiente de política criminal.

 No caso em testilha o acusado fora beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que ele cumpriu 

integralmente as condições impostas, conforme controle de 

comparecimento de fl. 70/82 e comprovante de pagamento da prestação 

pecuniária de fl. 68, portanto, ser extinta a punibilidade do denunciado.

 3. Dispositivo.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO FERNANDO BELTRAMI 

ROSSI, em virtude do cumprimento das condições impostas na suspensão 

condicional do processo, em conformidade ao disposto no art. 89, §5º da 

Lei 9.099/95.

Sem condenação às custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660047 Nr: 9037-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUZA DOS SANTOS, NILTON DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 I – Considerando que a defesa não logrou êxito em localizar a testemunha 

Maria Aparecida Gomes Macedo, homologo a desistência formulada, fl. 

107.

II – Diante da revelia dos acusados, fl. 95, declaro encerrada a instrução 

probatória.

III – Remetam-se os autos às partes para, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, apresentarem memoriais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 687907 Nr: 1142-97.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616-MT

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de IAGO DA SILVA 

BARBOSA, dando-o como incurso nas sanções do art. 306 c/c art. 298, III, 

ambos do CTB. O Ministério Público, por meio do petitório retro, pugnou 

pela revogação do benefício da suspensão condicional do processo 

concedido ao réu, ante o descumprimento das condições impostas, 

aduzindo que ele está sendo processado pela prática de outro crime, fls. 

64. É o relatório.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifico que a revogação do benefício da 

suspensão condicional do processo é a medida de rigor a ser adotada. 

Vejamos.

Verifica-se que o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo em audiência realizada no dia 13 de agosto de 2019. 

Contudo, durante a fiscalização das condições estabelecidas, 

constatou-se descumprimento por parte do acusado, o qual está sendo 

processado nos autos da ação penal n. 12757-84.2019.811.0064, em 

trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca, fls. 65.

Nesse sentido, a Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a 

suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado 

vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta.

3. Dispositivo.

I – Revogo o benefício da suspensão condicional do processo concedido 

ao réu Iago da Silva Barbosa.

II – Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de 

resposta à acusação.

III – Dê ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614508 Nr: 5143-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO COLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:79.322PR, LUIZ HENRIQUE COLETI - OAB:PR/73.735

 (...)nos autos, o que não se verifica no presente, em que existem indícios 

suficientes de autoria e materialidade delitiva para se conferir 

prosseguimento à ação penal, conforme já referido.Certo é que a 

manifestação defensiva nesse ponto confunde-se com o próprio mérito da 

ação, havendo necessidade de maior dilação probatória para esclarecer 

todas as intercorrências do delito e apreciação em momento apropriado, 

qual seja, o da prolação da sentença nesta ação penal.Pontuo que a 

medida da acusação neste momento processual de admissibilidade, 

firma-se na cláusula in dubio pro societate, amparada na imprescindível 

justa causa para a deflagração do devido processo legal. Assim sendo, 

inexistindo nos autos quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, deixo 

de absolver sumariamente o acusado.3. Dispositivo.I – Indefiro o pedido de 

absolvição sumária formulado pela defesa pelos motivos acima delineados 

e confirmo o recebimento da denúncia.II – Considerando que respondo por 

esta Vara Criminal a título de substituição, não havendo mais pauta para 

realização de audiências de instrução e julgamento de réus soltos no 

período correspondente, aguarde-se o retorno da magistrada titular para a 

designação do ato em conformidade com a sua pauta de audiências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693175 Nr: 5706-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARBOSA RODRIGUES, 

SIRLEI BOMFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador(Dr. 

Tales) da parte requerida(Sirlei), para que dentro do prazo legal, 

apresente razões recursais.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331687 Nr: 2498-45.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANYLSON IRACLIUDES DA 

SILVA RODRIGUES - OAB:42640-GO

 Autos nº 2498-45.2010.811.0064 – Cód. 331687

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 238, a qual certifica que DANYLSON 

IRACLIUDES DA SILVA RODRIGUES, advogado(a) devidamente constituído 

(a) pelo (a) acusado (a), apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE 

para apresentação de memoriais finais em favor do (a) acusado (a), 

quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar memoriais finais em favor do (a) 

acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 139, cientificando o (a) mesmo (a) que sua 

apartação dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do 

Código de Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA SOBRINHO dando-lhe 

conhecimento da situação acima narrada, bem como para no prazo de 10 

(dez) dias, constituir novo (a) advogado (a), para apresentar memoriais 

finais em seu favor, ou informar se o Juiz deve nomear Defensor Público 

para tal finalidade e, neste caso, indicar as razões pelas quais não possui 

condições de contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670527 Nr: 2973-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 

- OAB:19.914-MT, Bruno de Castro Silveira - OAB:16.257-MT

 Autos nº 2973-20.2018.811.0055 – Cód. 670527

Vistos.

Às fls. 123, o (a) acusado (a) TIAGO DIAS RODRIGUES apresentou 

justificativa por não ter cumprido a avença firmada por ocasião da 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tendo em 

vista a declaração de quitação de fls. 124/125 prestadas pelas vítimas, no 

qual afirmam que o acusado não mais possui débito com as mesmas, 

contudo, pretende que a justificativa seja aceita, considerando que não se 

faz mais necessário o seu cumprimento.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 126 opinou pelo acolhimento 

da justificativa apresentada pelo réu, bem como pugnou pelo o 

prosseguimento do feito até o término das outras condições aceitas por 

ele.

Pois bem. Considerando as razões expostas pelo (a) acusado (a), e em 

consonância com o parecer ministerial de cota retro, ACOLHO a 

justificativa apresentada pelo (a) acusado (a) às fls. 123, bem como 

DEFIRO o requerimento do Parquet de fl. 126.

No tocante ao comparecimento mensal em juízo, intime-se o (a) acusado 

(a) para que dê continuidade no seu cumprimento.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672096 Nr: 4371-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAO OLIVETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 6725-05.2015.811.0064 – Cód. 672096

Vistos.

Considerando que o réu VALDIR ADÃO OLIVETTE, bem como as 

testemunhas JOABNER DE OLIVEIRA MARINHO e VILMAR BENEDITO DE 

MOURA poderão ser inquiridas por esse juízo por seção de vídeo 

audiência (videoconferência), e tendo a assessoria deste juízo via contato 

telefônico realizado o devido agendamento da data e horário junto àquele 

juízo com o gestor judiciário Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho – 

matrícula 40900, DESIGNO audiência para o interrogatório, bem como para 

a inquirição das testemunhas supramencionadas para o dia 21.07.2020 às 

13h30min.

Determino que seja oficiado imediatamente o juízo da 3° Vara Criminal da 

comarca de Água Boa/MT, informando/confirmando o interesse na 

realização do interrogatório e da inquirição das testemunhas pelo sistema 

de videoconferência, bem como a data designada para o ato, cujo link de 

acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca da testemunha Alexandre Souza Nascimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676659 Nr: 8434-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN LUIZ DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 8434-70.2018.811.0064 – Cód. 676659

Vistos.

Inobstante o requerimento ministerial de fl. 59, determino a intimação do 

denunciado RENAN LUIZ DA SILVA NEVES para que justifique o 

descumprimento das condições assumidas por ocasião do oferecimento 

da suspensão condicional do processo (fls. 57/57-v), sob pena de 

revogação do benefício e posterior prosseguimento da ação penal que lhe 

é movida.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691745 Nr: 4406-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:13.068, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4.273-B, PIETRA PY 

ALBERS - OAB:14.294, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT
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 Autos nº 4406-25.2019.811.0064 – Cód. 691745

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial retro, bem como que o (a) 

acusado (a) DIEGO DOS SANTOS DANTAS, preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 05 junho de 2020, às 13h30min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defesa para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331687 Nr: 2498-45.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANYLSON IRACLIUDES DA 

SILVA RODRIGUES - OAB:42640-GO

 Intimação do Advogado Doutor DANYLSON IRACLIUDES DA SILVA 

RODRIGUES - OAB:42640-GO, para apresentar os Memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656955 Nr: 6318-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER VINICIUS PRADO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 6318-28.2017.811.0064 – Cód. 656955

Vistos.

O acusado WAGNER VINICIUS PRADO BARBOSA apresentou justificativa 

ao não comparecimento em juízo às fls. 76, noticiando que o mesmo restou 

prejudicado em virtude de afazeres empregatícios.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 80 informou que acolhe a 

justificativa apresentada.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo o período de prova pelos meses que o 

denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o cartório certificar 

quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, aguarde-se o integral cumprimento dos termos da suspensão 

condicional do processo conforme pugnado pelo Ministério Público à fl. 80.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 678890 Nr: 10469-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Intimação do Advogado Doutor ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680364 Nr: 11882-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Intimação do Advogado Doutor ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 695449 Nr: 7836-82.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Intimação do Advogado Doutor ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 697685 Nr: 9816-64.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Intimação do Advogado Doutor ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000391-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento de Mandado de Citação, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 
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07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001345-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004487-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006090-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009579-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que o 

advogado da parte autora manifestasse nos autos, embora devidamente 

intimado ( ID 29196195 ). Nos termos da legislação vigente e provimento 

56/2007/CGJ, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos presentes autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Divergências: SINOP, 25 de março de 

2020 EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA 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: 1007141-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGNALDO REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do 

advogado da parte autora, embora devidamente intimado a se manifestar 

sobre a certidão de ID 29204440. Nos termos da legislação vigente e 

provimento 56/2007/CGJ , intimo a parte autora para no prazo de 05 ( 

cinco) dias, manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento. SINOP, 25 de março de 2020. 

EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA 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: 1000480-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PERCILIANO DA SILVA (EXECUTADO)

WAGNER APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARILZA PERCILIANO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014556-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. C. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, 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, 
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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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006532-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ANTONIO DURIGON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL,MANIFESTAR ACERCA DA COTA MINISTERIAL ID 28154585.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010944-89.2018.8.11.0015

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:

MARCIO FELICIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão negativa do senhor Oficial de Justiça de 

ID 27499294.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003971-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO No sentido de dar andamento ao feito, intimo os advogados da 

parte exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

sobre os endereços que constam na certidão Id. 9714388, requerendo o 

que lhes competem. Sinop-MT, 1º de setembro de 2017. WILLION 

MATHEUS POLTRONIERI Analista Judiciário 1ª Vara Cível de Sinop

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000937-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONAS COUNTRY COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca do resultado da pesquisa Renajud ID 30689291, pugnando o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005689-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ BARANOSKI DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA SALETE PERIM (EXECUTADO)

 

intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar a 

planilha atualizada do débito.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA GUSTMANN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SONIA REGINA CASTILHO GUSTMANN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARELA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JACQUELINE ANDRESSA CYPEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000798-86.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, consigno que procedi com a retificação da autuação a fim 

de que conste a classe judicial correta. 2. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001832-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENORI LOSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS CARLOS PERONDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001832-28.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando aos autos digitalização do verso do título executado (Id. 

29535622), sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 2. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002298-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002298-22.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1011536-02.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Considerando que não foram 

juntados documentos aptos para embasar a análise do pleito à gratuidade 

de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte embargante para, querendo, em 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos 

legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento. 4. Concomitantemente, intime-se a parte embargante, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, juntando aos autos o 

competente instrumento procuratório, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. 

Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002321-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAKE RIBEIRO ROCHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADEMIR RIBEIRO DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002321-65.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1008739-53.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3. Considerando que não foram 

juntados documentos aptos para embasar a análise do pleito à gratuidade 

de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte embargante para, querendo, em 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos 

legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento. 4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002583-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA UNES DE MORAES OAB - GO32280 (ADVOGADO(A))

RICARDO BRANDAO ALENCASTRO VEIGA OAB - GO18085 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO RODRIGUES TAVARES OAB - GO17249-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002583-15.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi 

a retificação da autuação para que conste o valor atribuído à causa junto 

ao Sistema PJ-e. 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. Concomitantemente, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

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

juntando aos autos o comprovante de entrega da mercadoria descrita na 

nota fiscal (Id. 30105141) ou duplicata onde conste o aceite do 

sacado/executada (Id. 30105153), sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC). 4. Decorrido os prazos acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002696-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GP AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (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))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002207-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LAURINDO METZDORF (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.V. ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCAS EMANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

IVONETE VIVIAN DA SILVA (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001819-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO TAVARES SILVA (EXECUTADO)

ELISANGELA DA SILVA (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011154-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS DA SILVA (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. 

(Observação: A citação é na comarca de Colíder-MT, conforme Portaria 

CGJ nº 142 de 08 de novembro de 2019).

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002077-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

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:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (REU)

HORING & HORING LTDA - ME (REU)

CARLOS ANTONIO HORING (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/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: 1002077-44.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Certifique a Sra. Gestora eventual pagamento do débito ou 

oferecimento de embargos monitórios pelos requeridos Carlos Antonio 

Horing e Adriana Vieira da Silva Horing, citados no ID. 9888264. 2. 

Concomitantemente, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, 

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. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009033-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

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: 1009033-42.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Diante do pedido de desistência da ação formulado na petição de ID. 

28122480, com fundamento no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte ré, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos e/ou formule os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

em anuência. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1009124-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI ARGENTA (REU)

ARGENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

CLAUDIA ARGENTA (REU)

EMILIO ARGENTA (REU)

VIDECAR LTDA (REU)

CRISTINA ARGENTA (REU)

CARLOS ALBERTO ARGENTA (REU)

NEUSA MARIA ARGENTA (REU)

WANDERLEI ARGENTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT22627/O-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-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: 1009124-69.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Com fulcro no art. 180 do Código de Processo Civil, acolho o 

pedido de ID. 15984232 e, por conseguinte, determino a abertura de vista 

dos autos ao Ministério Público, para oferecimento de impugnação à 

contestação, no prazo legal, sob pena de preclusão (art. 351, CPC). 2. 

Após, intimem-se as partes, por meio de seus procuradores, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009103-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VOLKWEIS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009103-93.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1000760-06.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): TEREZA 

BATISTA CARDOSO POLO PASSIVO:REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 30674485, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 02 de fevereiro de 2021 as 16 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC. Sinop, 25 de março de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - 

Gestora Judiciária - mat. 7199

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74737 Nr: 3193-88.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA., RICARDO LUIZ HUCK, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY, LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MANOELA DE SÃO 

JOSE RAMOS, para devolução dos autos nº 3193-88.2006.811.0015, 

Protocolo 74737, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189785 Nr: 11209-84.2013.811.0015

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA STANGHILIN DA SILVA, JOÃO CARLOS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RAMOS BARRETO, MARLI FERREIRA 

DA SILVA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUISELA DAIANA NORONHA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 25456/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUISELA DAIANA 

NORONHA DORNELLES, para devolução dos autos nº 

11209-84.2013.811.0015, Protocolo 189785, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001809-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERTOTI PEREIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIO RIBEIRO NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/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: 1001809-82.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1005300-68.2018.8.11.0015. 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, 24 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001819-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO TAVARES SILVA (EXECUTADO)

ELISANGELA 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: 1001819-29.2020.8.11.0015 

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 
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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, 24 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.V. ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCAS EMANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

IVONETE VIVIAN 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: 1001910-22.2020.8.11.0015 

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. 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, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002207-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LAURINDO METZDORF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002207-29.2020.8.11.0015 

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. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOURY FERNANDES OAB - PE18373 (ADVOGADO(A))

MARSHA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - PE19430 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE ROSARIO PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002353-70.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 
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justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

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, 24 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002356-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARSHA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - PE19430 (ADVOGADO(A))

BRUNO MOURY FERNANDES OAB - PE18373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CLAUDIO 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: 1002356-25.2020.8.11.0015 

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, 

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, 24 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002696-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GP AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (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))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002696-66.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Com fundamento no art. 329, inciso I, 

do Código de Processo Civil, recebo o aditamento à inicial sob Id. 

30219888. 2. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 
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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. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 8. 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. 8.1. 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, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB - PB14370 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000470-88.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. Tendo em 

vista as manifestações da requerente acerca do descumprimento da tutela 

de urgência (ID 30094228/30094759 e 30628510), assim como as 

contestações das requeridas já colacionadas aos autos, onde se verifica 

que não restou demonstrado o cumprimento da medida de urgência, 

determino a intimação da requerida Qualicorp Administradora de 

Benefícios S/A, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, restabeleça/reative o plano de saúde da requerente, juntando 

comprovante de cumprimento nos autos, sob pena de aplicação da multa 

estabelecida na decisão de ID 29171541. 2. Outrossim, considerando que 

as requeridas já apresentaram defesa, excepcionalmente, determino o 

cancelamento da audiência de conciliação designada em ID 29180246 e, 

por conseguinte, a intimação da requerente 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. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

4. Na sequência, com ou sem manifestação das partes, o que deverá ser 

certificado dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do 

artigo 178, II, do CPC. 5. Por arremate, indefiro o pedido de retificação do 

polo passivo, formulado pela requerida Qualicorp em ID 30345474 - Pág. 2, 

uma vez que o CNPJ indicado na inicial é idêntico aquele contido no 

preâmbulo de sua defesa, na procuração e atos constitutivos trazidos 

pela mesma em ID 30345476. 6. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de 

março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000760-06.2020.8.11.0015 Vistos etc. 

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por TEREZA 

BATISTA CARDOSO, representado por sua curadora, Sueli de Fátima 

Cardoso, em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando ser beneficiária dos 

beneplácitos da requerida desde de 28/02/2012, encontrando-se 

atualmente com 87 (oitenta e sete anos) de idade, sendo portadora de 

alzheimer avançado, em uso de gastrostomia. Relata ainda, que em laudo 

médico foi indicado que “encontra-se afásica, possui 87 anos, alimentação 

via gastrostomia e totalmente dependente de terceiros. Necessita de 

cuidados em fisioterapia e fonoaudiologia pelo menos 3 (três) vezes na 

semana.”. Segue narrando que “(...) requerida já está fornecendo de 

forma parcial atendimento via empresa terceirizada, porém apenas com 

serviços de CUIDADORES, que auxiliam os familiares da autora, porém o 

atendimento médico tem quer ser no hospital, e se faz necessário 

locomover a autora periodicamente, o que tem sido demasiadamente 

penoso, face ao seu grave estado de saúde., o serviço parcial já 

fornecido pela requerida tem se mostrado insuficiente para o quadro 

apresentado pela autora.”. Nessa senda, postula pela “concessão da 

TUTELA ANTECIPADA expedindo mandado liminar para a internação, 

assistência e tratamento domiciliar imediata (home care), com os devidos 

medicamentos, equipamentos, assistência de profissionais, conforme 

pedido supra.”. A inicial veio instruída com os documentos de ID 

28680762/28681069. Em ID 28756004, perfaz a decisão que concedeu o 

benefício da gratuidade de justiça à requerente e determinou a 

complementação da inicial para juntada de documentos que 

comprovassem a recusa expressa da requerida na autorização do 

tratamento médico vindicado, sobrevindo manifestação da requerente em 

ID 29511342/29511361. Em ID 29977433, foi determinada nova 

complementação da inicial, para que a parte autora procedesse com a 

juntada de laudo médico indicando e justificando de maneira 

pormenorizada, quais são os tratamentos e/ou medicamentos exigidos 

para seu tratamento via “home care”, sendo tal determinada atendida em ID 

30529810/30529812. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Preliminarmente, recebo a complementação da inicial de ID 

30529810/30529812. 1.1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 1.2. Por conseguinte, destaco 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indene de dúvidas, 

de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, 

também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros 

privados de assistência à saúde. 2. Pois bem. Em detida análise dos autos, 

denoto estar demonstrado que a requerente é portadora de Alzheimer em 

estado avançado e é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida. 

2.1. Ressai ainda do conjunto probatório que a negativa da requerida para 

autorização do tratamento na forma solicitada está fundamento no fato de 

que a internação “home care” não é de cobertura obrigatória por parte das 

operadoras de plano de saúde, assim como nos seguintes argumentos: 

“(...) em nova avaliação realizada pela Médica Geriatra e especialista em 

atendimentos home care, Cristina O. Derré da Costa (...), na data de 

31.08.2019 verificou-se um avanço no quadro clínico da notificante, (...) 

caracterizando-se como baixa complexidade. Ainda em atendimento a 

notificante, (...) após apresentação do Atestado Médico, datado em 

22.01.2020, (...) o qual limita-se em registrar: “solicito avaliação para Home 

Care”, a notificada realizou nova avaliação domiciliar das condições de 

saúde da notificante, (...) em 31.01.2020, ocasião em que se verificou a 

necessidade clínica de realização de sessões de fisioterapia 03 (três) 

vezes semanais e a suspensão das sessões de fonoaudiologia em razão 

do quadro cognitivo da paciente, as quais foram autorizadas pela 
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contranotificante. Consubstanciada nas determinações médicas, esta 

notificada, (...) continua a executar conforme prescrição e avaliação 

médica, não havendo laudo médico justificador de um atendimento em grau 

máximo, como pretende a família da beneficiária (...)”. 3. Por sua vez, a 

requerente trouxe aos autos, declaração médica, datada de 12.03.2020, 

na qual perfaz indicada a necessidade urgente de sua internação 

domiciliar, além de lista de remédios e transcrição de laudo médico. 4. 

Nesse contexto, ante a existência de laudos médicos divergentes, nesse 

juízo de cognição sumária, se mostra mais acertado acompanhar aquele 

corroborado pela parte autora, especialmente, porque, diante da proteção 

da vida, as demais regras devem ser preteridas, já que a vida é o bem 

maior protegido pela Constituição Federal. 5. Além disso, impõe acentuar 

que o entendimento esposado pela jurisprudência de nossos tribunais em 

casos como o dos autos, é no sentido de que é irrelevante o procedimento 

vindicado estar ou não incluso nas diretrizes dispostas pela ANS, veja-se: 

“Plano de saúde. Tutela de urgência. Demonstrada a necessidade de 

tratamento home care. Agravada idosa e portador de Mal de Alzheimer, o 

que lhe ocasiona inúmeras sequelas limitadoras. Existência de perigo de 

dano irreparável à sua saúde em caso de não fornecimento, desde já, do 

tratamento à ela prescrito (atendimento domiciliar – modalidade home 

care0. Cobertura recusada sob o argumento de não estar prevista no rol 

de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento Súmula 102, do 

TJSP medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que 

poderá a agravante requerer o reembolso dos custos do procedimento, 

caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura. Multa e prazo 

fixados para o cumprimento da obrigação que se mostram adequados à 

hipótese. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 

22524763620198260000 SP 2252476-36.2019.8.26.0000, Relator: Coelho 

Mendes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/03/2020) 6. Igualmente, o perigo de dano e/ou risco 

ao resultado útil do processo está consagrado pela declaração médica, 

pela qual resta evidente que a requerente certamente será a parte mais 

prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para só então 

obter a modalidade de internação vindicada. 7. É de se consignar, 

outrossim, que na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da 

medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, a internação “home 

care” às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de 

improcedência do pedido, terá a via judicial para o ressarcimento das 

despesas que foi obrigada a suportar. 8. Todavia, é imperioso ressalvar 

que, caso reste demonstrado no decorrer da instrução processual que a 

medida almejada pela representante da parte autora visava apenas eximir 

os familiares desta da responsabilidade referente aos seus cuidados e 

não do tratamento “home care” em si, a medida será imediatamente 

revogada. 9. Dessa forma, presentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, merece 

acolhimento 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. 9.1. Desse modo, 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, 

DEFIRO liminarmente a tutela de urgência, determinando que a requerida 

autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da presente decisão, a 

internação na modalidade “home care” da requerente, nos termos 

descritos pelo(a) médico(a) responsável em ID 30529812 - Pág. 3/4, sob 

pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), em caso de descumprimento do presente decisum. 10. 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. 11. 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. 12. 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). 13. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 14. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, nos 

termos do artigo 178, II, do CPC. 15. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006609-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA GARBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006609-90.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Indefiro o pedido sob Id. 28929780, no tocante a decretação 

da revelia da parte ré, uma vez que a recusa no recebimento da 

correspondência citatória não induz que a parte ré esteja se furtando em 

receber a carta de citação ou que o local indicado seja efetivamente o seu 

endereço, não havendo, portanto, requisitos suficientes para declarar a 

validade do ato. 2. Previamente a análise do pedido de citação por edital, 

determino a expedição de carta precatória para que seja procedida a 

citação da parte ré, por oficial de justiça, no endereço indicado no Id. 

28153662, pág. 2, qual seja “Rua Major Quedinho, n. 111, 18º andar, 

Centro, São Paulo/SP, CEP 01.050-030”, nos moldes da decisão sob Id. 

25611552, item “7” e seguintes. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009307-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

CIRO JOSE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULUS FERNANDO ZUSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS OAB - MT23720/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009307-40.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SHOPMAR COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., representado por Ciro José Soares, em 

face de AULUS FERNANDO ZUSE, qualificados nos autos, alegando ser 

credora da parte ré na quantia de R$ 1.926,62 (mil novecentos e vinte e 

seis reais e sessenta e dois centavos), representada por dois cheques – 

Cheque nº 000064, no importe de R$ 1.165,00 (mil e cento e sessenta e 

cinco reais), emitido em 29.08.2012 e Cheque nº 000049, no importe R$ 

761,62 (setecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), 

emitido em 28.09.2012. Assevera que ambos foram devolvidos por 

ausência de fundos. Afirma que a quantia atualizada da dívida perfaz o 

montante de R$ 6.082,31 (seis mil e oitenta e dois reis e trinta e um 

centavos). A inicial veio instruída com documentos (ID. 9269052/9286705). 

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte ré para pagamento 

(ID. 10727265). Após a efetivação do ato citatório (ID. 11433089), a parte 

ré opôs Embargos Monitórios, alegando que se envolveu em um acidente 

que o deixou incapacitado para trabalhar temporariamente e não dispôs de 

fundos suficientes para quitar as cártulas no seu vencimento e buscou 

negociar o débito administrativamente, entretanto, não obteve êxito em 

razão da cobrança abusiva de juros. Assevera que a parte autora está 
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cobrando indevidamente juros remuneratórios cumulados com juros 

moratórios, bem como que a parte autora desconsiderou que os cheques 

foram emitidos de forma pré-datada. Afirma que o valor real do débito 

perfaz a quantia de R$ 4.199,63 (quatro mil cento e noventa e nove reais e 

sessenta e três centavos) e que os cálculos juntados pela parte autora 

estão em desacordo com a legislação. Requer, assim, o reconhecimento 

da inadequação dos cálculos e excesso do valor pleiteado, 

readequando-se o saldo devedor para R$ 4.199,63, valor esse acrescido 

dos juros moratórios legais desde a data da 1ª apresentação do título, bem 

como corrigido desde a data de vencimento da obrigação, até a 

propositura da ação (ID11768497). Juntou documentos (ID. 

11768498/11768624). A parte autora não se manifestou acerca dos 

embargos monitórios (ID. 19585509). A parte ré pugnou pelo julgamento 

antecipado (ID. 19752223). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte ré, uma vez 

que, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, não foram encontrados bens ou valores capazes de elidir a 

alegada hipossuficiência da parte. Inicialmente, impende consignar que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, 

do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão 

versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela 

suficiente ao deslinde da causa. Não havendo questões processuais 

pendentes, passo ao mérito. Inicialmente, verifico se tratar de ação 

monitória que, em consonância com o artigo 700 do Código de Processo 

Civil, “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: pagamento de quantia em dinheiro (I); a entrega de coisa fungível 

ou infungível ou de bem móvel ou imóvel (II) e; o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer (III)”. Com relação ao que se constitui 

em prova escrita hábil ao manejo da monitória, o doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, “in” Código de Processo Civil Anotado, 21ª ed. ver. e 

atual., Editora Forense, 2018, p. 799, cita os seguintes julgados: “A prova 

escrita consiste em documento, que embora não prove, diretamente o fato 

constitutivo do direito, possibilite ao juiz presumir a existência desse direito 

alegado” (STJ, 1ª T., REsp 735.351, Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 

23.08.2007, p. 210). “A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude 

o art. 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, 

ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um 

representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, 

efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 

Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que 

o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo 

ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio 

credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja 

o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.” (STJ-4ª T., 

REsp 925.584, Min. Luis Felipe, j. 09.10.12, DJ 07.11.12).” No caso dos 

autos, a presente ação se encontra instruída pelos seguintes títulos: 

Cheque n. 000064, no valor de R$ 1.165,00 (mil e cento e sessenta e 

cinco reais), emitido em 29.08.2012 (pós-datado 29.09.12) e Cheque n. 

000049, no valor de R$ 761,62 (setecentos e sessenta e um reais e 

sessenta e dois centavos), emitido em 28.09.2012 (pós-datado 28.10.12), 

ambos emitidos pelo réu Aulus Fernando Zuse (ID. 9269064), o que basta 

para sustentar a cobrança via ação monitória. De fato, é cabível o 

ajuizamento de ação monitória com fundamento em cheque prescrito, pois 

a apresentação das cártulas constitui documentação suficiente para 

demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico entre as partes e a 

liquidez da quantia devida, sendo desnecessária a descrição da “causa 

debendi”, consoante Súmula 531, STJ. Ademais, conforme tese deduzida 

nos embargos, a parte ré confessa o inadimplemento, afirmando que não 

pode cumprir com a obrigação em razão de ter se envolvido em um 

acidente que o deixou incapacitado para trabalhar temporariamente, não 

podendo quitar as referidas cártulas. Portanto, sendo os cheques ordem 

de pagamento que expressa valor líquido e certo, estando formalmente em 

ordem, sem vícios que possam comprometer a respectiva exigibilidade e 

não havendo a comprovação de exceções pessoais aptas a livrar o 

emitente do dever de honrá-los, deve responder pelos valores 

consignados nas cártulas. Por outro lado, resta vedada a cobrança de 

juros compensatórios, consoante artigo 10 da Lei n. 7.357/85 (Lei do 

Cheque). Nesse sentido: Apelação Cível. Ação monitória. Cheque 

prescrito. Sentença de procedência com constituição da prova escrita em 

título executivo judicial. Rejeição dos embargos moratórios com 

condenação da embargante ao pagamento da multa de 10% do valor 

corrigido da causa por litigância de má-fé. Inconformismo da embargante. 

Alteração da verdade dos fatos. Inocorrência. Não preenchimento dos 

requisitos do art. 80 do CPC. Juros compensatórios ou remuneratórios. 

Vedação. Inteligência do art. 10 da Lei do cheque. Precedente. Sentença 

parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP - AC: 

10019343020178260244 SP 1001934-30.2017.8.26.0244, Relator: Hélio 

Nogueira, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2019). Ainda, conforme 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se pode 

cobrar juros remuneratórios cumulados com juros moratórios quando 

ausente pactuação nesse sentido. Confira-se: AÇÃO MONITÓRIA - 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA 

HIPOTECÁRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - EXIGIBILIDADE - JUROS 

MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO. A perda da eficácia 

como título executivo não retira do credor o direito de exigir o pagamento 

do débito, em sua integralidade, por meio de processo de conhecimento, 

tais como a ação monitória ou a ação de cobrança, não havendo falar em 

inexigibilidade dos encargos pactuados. Conforme entendimento 

consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se pode cobrar 

juros remuneratórios cumulados com juros moratórios, se não houver 

previsão contratual a esse respeito. "Os juros legais moratórios são 

previstos de maneira ampla pelo Código Civil, aplicáveis como punição pelo 

inadimplemento de qualquer obrigação, ao passo que os juros 

remuneratórios pactuados entre as partes representam o rendimento do 

capital".(v.v.). (TJMG - Apelação Cível 1.0026.12.005219-1/001, Rel. Des.

(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 19/09/2013, p. 

27/09/2013). Além disso, o termo inicial da incidência da correção 

monetária é a data da emissão do cheque e os juros de mora incidem a 

partir da sua apresentação: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 

EMISSÃO DE CHEQUES - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM – REJEITADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - 

DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E OS JUROS A PARTIR DA SUA 

APRESENTAÇÃO - MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 

de que a empresa individual é mera ficção jurídica e que não há 

ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por 

terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual 

se confunde com o de seu sócio (AgInt no AREsp 925.712/MG, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 

01/06/2017)” O termo inicial da incidência da correção monetária é a data 

da emissão do cheque, e os juros de mora incide a partir da sua 

apresentação. A interposição de embargos de declaração, com caráter 

meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, 

§2º, do CPC. (TJMT – N.U 0058088-37.2014.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, 

Publicado no DJE 11/06/2019). Todavia, tratando-se de cheque 

pós-datado, como no caso, deve haver incidência de correção monetária 

a partir da data ajustada para vencimento do título e juros de mora a partir 

da primeira apresentação, pois, convencionado pagamento em 

determinada data, é incabível entender-se que antes desta existiria mora 

do devedor ou necessidade de correção da dívida. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Em se tratando de ação de cobrança 

fundada em título com vencimento certo, como no caso em apreço, os 

juros de mora devem fluir a contar da primeira apresentação do título para 

pagamento. Precedentes jurisprudenciais. Correção monetária que deve 

ocorrer desde a data de vencimento dos títulos, qual seja, aquela em que o 

cheque fora pós-datado. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (TJRS - 

AC: 70076842392 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Décima Segunda Câmara 

Cível, j. 14.06.2018, p. 18.06.2018). Assim, a atualização do cálculo da 

dívida deve ser efetuada nos termos da fundamentação supra. Ante o 

exposto, acolho os embargos monitórios, para afastar os juros 

compensatórios/remuneratórios, bem como determinar a atualização do 

cálculo nos termos da fundamentação supra e, por conseguinte, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar constituído de 

pleno direito o título executivo judicial (art. 702, §8º, do CPC), condenando 

a parte ré Aulus Fernando Zuse ao pagamento da importância descrita 

nas cártulas acostadas nos autos (ID. 9269064), devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data pós-datada de cada 

cártula, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira 
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apresentação de cada cártula à instituição financeira sacada. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, devendo cada um arcar com 50% (cinquenta por 

cento), bem como honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do 

Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista que a parte ré é 

beneficiária da gratuidade, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na 

forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES SALETE PRANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GONCALVES SANTOS OAB - AP421-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000788-13.2016.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tratando de direito patrimonial de caráter privado, entendo possível, 

hodiernamente, a homologação de acordo independentemente da 

presença de advogado de uma das partes. A propósito: APELAÇÃO - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - 

HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - 

VALIDADE DA TRANSAÇÃO - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - REFORMA. 

- A representação do réu por advogado não é requisito de validade do 

acordo firmado na ação. Hipótese em que as partes são capazes, o objeto 

é lícito e envolve direito patrimonial disponível. Transação homologada - 

Ausente o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável a 

multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. (TJMG - AI: 

10000180519241001 MG, Relator: Tiago Pinto, j. 23.07.2019, p. 

31.07.2019). 2. Assim, 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. 5548525). 3. Outrossim, houve a concordância 

tácita da ré Automoto Automóveis e Motos do Amapá Ltda. com os termos 

do acordo, uma vez que instada a se manifestar sob pena de anuência, 

ela se quedou inerte (ID. 16449377). 4. Ademais, não se avista quaisquer 

prejuízos, uma vez que a parte autora deu quitação também em relação à 

ré Automoto Automóveis e Motos do Amapá Ltda. (item 4 – acordo). 5. 

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. 

6. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes (art. 90, § 3º, 

CPC). Diante do silêncio, cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu patrono. 7. Expeça-se alvará para 

liberação/transferência da integralidade dos valores vinculados ao feito 

para a conta bancária a ser indicada pela parte autora. 8. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003336-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO AMANCIO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003336-69.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

IVO AMANCIO DE MELO REU: BANCO AGIBANK 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, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003363-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003363-52.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZELINDA DE FATIMA RODABEL REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003365-22.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003365-22.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZELINDA DE FATIMA RODABEL REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008347-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO BAMPI OAB - 865.847.151-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008347-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

G. C. B. REPRESENTANTE: MARCIO ROGERIO BAMPI REU: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005530-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005530-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO XIMENDES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000922-35.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007947-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007947-02.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

THEREZINHA FAGUNDES FERGS REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009527-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

DARCI SCHERER (REQUERIDO)

GILBERTO BENETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009527-04.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: VILSON MIGUEL VEDANA REQUERIDO: GILBERTO BENETTI, 

VANIA RIBEIRO DA SILVA, DARCI SCHERER Vistos etc. 1. Diante da 

petição de ID. 28776007, onde a parte autora solicita a devolução da 

presente missiva, independente do cumprimento, determino a sua 

devolução ao juízo de origem com as baixas necessárias. 2. Às 

Providências. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA HIROMI SUENAGA DOS RAMOS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000511-26.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS, CRISTINA HIROMI SUENAGA DOS 

RAMOS REU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos etc. 1. 

Intime-se o requerido, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 dias, regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detêm poderes, sob pena de revelia, art. 76, § 1º, II, 

do CPC. 2. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012480-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES LUIZ PESSATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012480-38.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL REQUERIDO: 

FERNANDES LUIZ PESSATTO Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da presente missiva ao juiz de origem. 2. Quedando-se 

inerte, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata, nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de 

março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008101-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO OAB - PR21151 (ADVOGADO(A))

PATRICIA GRASSANO PEDALINO OAB - PR0016932A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN AIR BERTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008101-54.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

S.A. REQUERIDO: JEAN AIR BERTOLINI Vistos etc. 1. Diante do aditamento 

da presente missiva, ID. 25031619, determino que se cumpra na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 3. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 24 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011613-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (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- 28019365.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012402-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NIEVINSKI ZABOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1012402-10.2019.8.11.0015 Tipo de Ação:AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARTE AUTORA: ANA NIEVINSKI ZABOT PARTE REQUERIDA: 

BANCO BMG S.A Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a 

sentença constante do ID 27637708 transitou em julgado sem interposição 

de recurso. Sinop - MT, 17 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011688-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 18/3/2020, às 

14 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011688-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCA MACHADO DO 

NASCIMENTO RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-23780723, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 18 de março de 2020, às 14:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Certidão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1013711-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal do trânsito em 

julgado constante do ID 27663999, sem nenhuma manifestação nos autos. 

Sinop, 24 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011629-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DALILA DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 11/3/2020, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011629-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NEUZA DALILA DE BORBA RÉU: 

BANCO BMG S/A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID-23741576, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 11 

de março de 2020, às 15:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0003144-27.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIDIS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NUNES ROMERO OAB - SP168016 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS CONFORTO OAB - SP259559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o advogado do autor foi devidamente 

intimado conforme ID 26469071 a recolher a diligência do oficial de justiça 

para o devido cumprimento do ato deprecado quedando-se inerte. Certifico 

ainda que a carta precatória encontra-se paralisada por mais de noventa 

(90) dias neste juízo sem qualquer providencia, motivo pelo qual procedo a 

sua devolução à comarca de origem. Sinop, 12 de março de 2020. Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012940-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TURRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL OAB - MT24888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO INSUMOS EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o advogado do autor foi devidamente 

intimado conforme ID 26175582 a dar prosseguimento ao feito ante o não 

cumprimento do mandado, encontrando os autos paralisados por mais de 

90 (noventa) dias sem nenhuma providência. Assim passo a dar 

cumprimento ao despacho de ID 25068679 procedendo a mesma à 

Comarca de origem para as devidas providências. Sinop, 13 de março de 

2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012978-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA VERA WECKL PASETTI OAB - PR46717 (ADVOGADO(A))

AIRTON SANSON PASETTI OAB - PR46718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO CARLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o advogado do autor foi devidamente 

intimado conforme ID 26308867 a manifestar quanto ao não cumprimento 

do mandado de citação, quedando-se inerte. Diante do fato que a carta 

precatória encontra-se paralisada por mais de noventa (90) dias por falta 

de providências da parte, passo a dar cumprimento ao despacho de ID 

25066020, devolvendo a mesma à Comarca de origem. Sinop, 13 de março 

de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009747-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 4/12/2019, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 
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acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1009747-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE FERREIRA RÉU: BANCO 

PAN Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 22135786 , 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 04 de dezembro 

de 2019, às 17:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009747-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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- 27839151.

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012831-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE SOUZA SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, o requerido foi devidamente citado, 

conforme certidão ID 25779943, porem deixou de apresentar contestação 

no prazo legal Sinop, 13 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1013450-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão 

requerido através do ID 27219507, sem nenhuma manifestação nos autos. 

Sinop, 16 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010360-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 18/12/2019, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010360-85.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ADELAIDE FERNANDES 

FERREIRA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID 22478604 , designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 18 de dezembro de 2019, às 

15:00hs.,conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 

56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010360-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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- 28145054

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014014-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FARIAS DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FARIAS DE GODOI OAB - MG45508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARIBALDE CARPANEDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o douto advogado do autor foi 

devidamente intimado conforme ID 26618379 a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito quanto ao não cumprimento do 

mandado de citação conforme certidão lavrada pelo Senhor Oficial sob ID 

26558835, porém, deixou decorrer o prazo legal sem nada manifestar nos 

autos. Certifico ainda que a carta precatória encontra-se paralisada por 

mais de noventa (90) dias e, em cumprimento ao despacho de ID 

25935767 procedo a sua devolução à Comarca de origem. Sinop, 18 de 

março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012914-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P. CURSINO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que a empresa executada foi devidamente 

citada da ação conforme ID 26351950 deixando decorrer o prazo legal 

sem efetuar o pagamento do débito, requerer o seu parcelamento ou opor 

embargos à execução. Sinop, 18 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010036-95.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 22/1/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010036-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOANETE MARIA PAZ DA MATA 

RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID 22479145 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 22 de Janeiro de 2020, às 16:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010036-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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- 29121913.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010357-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 18/12/2019, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010357-33.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ADELAIDE FERNANDES 

FERREIRA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID 22478608 , designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 18 de dezembro de 2019, às 16:00hs., 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010357-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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- 28169788.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011283-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GONCALVES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 4/12/2019, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011283-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ELIZABETH GONCALVES ALVES 

RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID-23337983, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 04 de dezembro de 2019, às 14hs30min., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011283-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH GONCALVES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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- 28206174.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010183-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1010183-24.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID 22479308 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 22 

de Janeiro de 2020, às 17:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010183-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 22/1/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010183-24.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCA MARCELINA DOS 

REIS RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID 22479308 , designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 22 de Janeiro de 2020, às 17:00hs., 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010183-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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- 28566716.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011430-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/2/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011430-40.2019.8.11.0015 AUTOR(A): VILMA APARECIDA DE ASSIS 

MARIANO RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 23688183, designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2020, às 17:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Certidão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014534-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDES MARIA STEFFENON (EMBARGANTE)

ADRIANE FATIMA STEFFENON (EMBARGANTE)

ZOLMIR STEFFENON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 C E R 

T I D Ã O Certifico em cumprimento ao despacho de ID 27386302 que o 

presente embargos é tempestivo, e que informei nos autos de execução 

em apenso sob nº 1000292-76.2019.8.11.0015. Certifico ainda que em 

cumprimento ao despacho de ID 27386302 os embargantes manifestaram 

através do ID 29065039. Sinop, 24 de março de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007479-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 21/8/2019, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1007479-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MIGUELINA CONRADO DA SILVA 

RÉU: BANCO BMG Certifico que, em cumprimento a determinação ID 

20529298 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 21 

de agosto de 2019, às 16:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010744-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARDOSO GUERREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE CIPRIANO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que a executada foi devidamente intimada 

conforme ID 27836185, porém, deixou decorrer o prazo legal sem pagar a 

importância devida, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil, bem como, de apresentar impugnação ao cumprimento da 

sentença. Sinop, 24 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013390-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONFIANCA MADEIRAS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. KONZEN - MADEIRAS - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013390-31.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: CONFIANCA MADEIRAS LTDA. EMBARGADO: C. A. 

KONZEN - MADEIRAS - ME Vistos etc. 1. Preliminarmente, registro que os 

presentes autos de embargos à execução tramitam em dependência ao 

feito sob n. 1007533-04.2019.8.11.0015. 2. Certifique-se a tempestividade 

dos presentes embargos à execução. 3. Após, intime-se a embargante, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, sob pena de cancelamento 

da distribuição, art. 290 do CPC. 4. Ressalto que, em relação à guia 

recolhida de forma equivocada, ID. 25370339, compete à parte 

interessada solicitar a restituição dos valores, por intermédio de 

requerimento direcionado ao Juiz Diretor do Foro, nos termos da Instrução 

Normativa nº 02/2011 – Versão 02. 5. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008347-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO BAMPI OAB - 865.847.151-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008347-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

G. C. B. REPRESENTANTE: MARCIO ROGERIO BAMPI REU: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008347-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO BAMPI OAB - 865.847.151-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008347-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

G. C. B. REPRESENTANTE: MARCIO ROGERIO BAMPI REU: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005530-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005530-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO XIMENDES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005530-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005530-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO XIMENDES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000922-35.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000922-35.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ELIZABETH SOUZA DE PAULA KRUGER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007947-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 4/9/2019, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1007947-02.2019.8.11.0015 AUTOR(A): THEREZINHA FAGUNDES FERGS 

RÉU: BANCO PAN Certifico que, em cumprimento a decisão sob ID 

20693220, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 04 de 

Setembro de 2019, às 15:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007947-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007947-02.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

THEREZINHA FAGUNDES FERGS REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007947-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007947-02.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

THEREZINHA FAGUNDES FERGS REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012480-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES LUIZ PESSATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012480-38.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL REQUERIDO: 

FERNANDES LUIZ PESSATTO Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da presente missiva ao juiz de origem. 2. Quedando-se 

inerte, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata, nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de 

março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014236-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NELSON PAGANOTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014236-48.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: CLAUDIO NELSON 

PAGANOTTI Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos 

(ID.30391066). 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, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015285-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO (AUTOR(A))

ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (AUTOR(A))

THEREZINHA DE CAMPOS RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))
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MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ZANOTO (REU)

AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA (REU)

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO (REU)

DILMAR DAL BOSCO (REU)

CLAUDETE TERESINHA ZANOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015285-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON, PAULO ROBERTO DE CAMPOS 

RONDON FILHO, THEREZINHA DE CAMPOS RONDON REU: IRANI ZANOTO, 

CLAUDETE TERESINHA ZANOTO, DILMAR DAL BOSCO, ELIZABETE 

GERALDINI DAL BOSCO, AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA Vistos 

etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015285-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO (AUTOR(A))

ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (AUTOR(A))

THEREZINHA DE CAMPOS RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ZANOTO (REU)

AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA (REU)

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO (REU)

DILMAR DAL BOSCO (REU)

CLAUDETE TERESINHA ZANOTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015285-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON, PAULO ROBERTO DE CAMPOS 

RONDON FILHO, THEREZINHA DE CAMPOS RONDON REU: IRANI ZANOTO, 

CLAUDETE TERESINHA ZANOTO, DILMAR DAL BOSCO, ELIZABETE 

GERALDINI DAL BOSCO, AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA Vistos 

etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008913-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. J. M. (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias 

providencie a juntada do pagamento das diligências do oficial de justiça 

constante do ID 27574090 nos autos de carta precatória n.º 

1000333-65.2019.8.11.0040, conforme solicitado através do ID 22384864, 

advertindo-a de que toda manifestação nos autos de carta precatória 

deverá ser realizada diretamente naqueles autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003044-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (EXECUTADO)

NAIR SODER BERNO (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 endereço BR 163, PISCICULTURA 

SANTO ANTONIO, ZONA RURAL, SORRISO - 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 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000385-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SCHORR FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000385-05.2020.8.11.0015 

EMBARGANTE: DANIELE SCHORR FERNANDES EMBARGADO: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 1. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária a embargante, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. Recebo os presentes embargos, no 

entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos 

pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. 3. 

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. 4. Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me 

conclusos os autos para proferir sentença ou designar audiência de 

instrução e julgamento (art. 920, CPC). 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

13 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: 1014176-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR JOSE CAMERA (EXECUTADO)

VANELI CAPITANIO CAMERA (EXECUTADO)

ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIRELI (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito visto que 

decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de ID 28797454.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009077-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI GIELOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAETANO FORATINE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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-27903878.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004009-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELSLEY DOS SANTOS PERES (EXECUTADO)

REGIONAL CELL LTDA - EPP (EXECUTADO)

BREILA ELIZABETH RIBEIRO PERES (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013757-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEDRO ECKERT (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor Industrial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a opção guia 

de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - 

próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - 

adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015397-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR GOMES (EXECUTADO)

IRACEMA ANTONIA GOMES (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 Zona Rural - MT 423, 

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: 1014589-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA PIAZENTIN GIMENES (EXECUTADO)

ANDRE BONFIM ALVES (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 Jardim das Celeste e 

Jardim Terra Rica, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015331-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA SOARES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015331-16.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA REQUERIDO: JOAO 

LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA SOARES - ME Vistos etc. 1. Oficie-se 

ao Juízo Deprecante solicitando o envio da integralidade da carta 

precatória, eis que se trata de cópia essencial para o cumprimento da 

missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 4. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003343-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

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))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Reiterar a intimação ao advogado do autor para que no prazo de cinco 

(05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 
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proceder o cumprimento do mandado de CITAÇÃO, no bairro Centro, na 

cidade de VERA - 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 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, esclarecendo que a 

diligência constante do ID 26926720 refere a diligência da cidade de Vera - 

MT, sob pena de extinção do feito por abandono.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013916-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR APARECIDO POLA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada 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 

25985416. Ainda, caso requeira a expedição de novo mandado de citação 

deverá, no mesmo prazo efetuar o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça no bairro Jardim Jacarandás, 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/complementação 

de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - 

próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - 

adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição do mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA MESMA NO ESTADO EM 

QUE SE ENCONTRA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012744-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KATISOM MIRANDA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Vitoria Régia, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012132-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ROCHA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME (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 Jardim das Oliveiras, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002470-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002470-61.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.2. Ainda em sede de 

liminar, requer a parte requerente a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a 

fim de seja determinada a retirada de quaisquer ônus eventualmente 

incidentes sobre o bem, anteriores a consolidação da propriedade, bem 

como para seja expedido ofício à Secretária de Fazenda Estadual, 

comunicando a transferência da propriedade, para que se abstenha de 

cobrar IPVA da parte autora por período anterior a consolidação da 

propriedade. 1.3. Com a inicial, foram apresentados os devidos 

documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

30007270), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

instrumento de protesto ID. 30007269. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de ofício para o 

DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer ônus 

vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de obrigação 

decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, indefiro o 

pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual para 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013718-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON AMARAL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE OAB - MT27177/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013718-58.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLEVERSON AMARAL FERREIRA REU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada 

por CLEVERSON AMARAL FERREIRA em desfavor de LOTEADORA 

ASSAÍ S/S LTDA, alegando, em apertada síntese, que o “instrumento 

particular de compromisso venda e compra de imóvel urbano em 

loteamento” firmado com a requerida, em fevereiro de 2014, para 

aquisição do lote de nº 23, quadra 13, com área de 300m², localizado no 

Jardim Portinari, em Sinop/MT, se encontra eivado de abusividade, 

especialmente no que tange aos valores cobrados para rescisão 

contratual. Por tais razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, 

para que seja declarada liminarmente a rescisão do contrato, bem como, 

para que a requerida seja compelida a suspender a cobrança judicial e 

extrajudicial dos valores dos contratos, e ainda, para que se abstenha de 

incluir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de ID.25651764/25651787. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 300 do CPC estabelece que a 

tutela de urgência seja 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. 2. Por sua vez, 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz 

o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final. 3. In casu, resta incontroverso que o 

requerente não possui interesse na manutenção do contrato entabulado 

com a requerida. 3.1. Além disso, verifico que a probabilidade do direito 

está demonstrada pelo cálculo de ID 25651787, evidenciando que a 

requerida já tomou ciência do interesse da requerente na rescisão 

contratual. 3.2. Nessa senda, não há razão para que o requerente 

permaneça pagando uma dívida referente a um contrato, cuja rescisão é 

postulada em juízo. 4. No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz 

comprovado, na medida em que a postergação dos efeitos da rescisão 

contratual, além de onerar o comprador, implicará no seu desfalque 

financeiro diante do expressivo valor até então investido, como também do 

contrário, estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito por parte da 

promitente vendedora. 5. Importa frisar que não há perigo de 

irreversibilidade da medida, haja vista que a medida liminar pode ser 

cassada, mediante decisão fundamentada da existência de relevante 

motivo superveniente justificador, devendo, portanto, serem afastados os 

eventuais efeitos da mora, notadamente no que tange as cobranças das 

parcelas mensais e inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. 6. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial, confira-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE 

URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. 

Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ante a 

possibilidade de rescisão do contrato pelo comprador, impõe-se o 

deferimento da tutela de urgência requerida, com suspensão do 

pagamento das parcelas vincendas do contrato que se pretende 

rescindir.” (TJ-MG - AI: 10000181233800001 MG, Relator: Mônica Libânio, 

Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA 

IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES 

E INCORPORACOES S/A EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA 

PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. 

POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 

473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição unilateral, nos casos em que 

a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia 

notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta vontade de rescisão do 

contrato em virtude de não possuir mais condições financeiras de arcar 

com os pagamentos das parcelas devidas, é cabível a suspensão da 

cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso conhecido e desprovido.” 

(TJ-DF 07023626920178070000 DF 0702362-69.2017.8.07.0000, Relator: 

SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 7. Todavia, se mostra prematuro o deferimento da tutela 

vindicada no que tange a declaração, de plano, da rescisão contratual, 

porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente 

após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito 

da parte. 8. Posto isso, com fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, 

DEFIRO liminarmente e parcialmente a tutela provisória de urgência, 

determinando que a requerida suspenda as cobranças das parcelas do 

contrato em discussão (ID 25651776), a partir da propositura da lide, e 

consequentemente, se abstenha de incluir os dados do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) 

no que tange ao contrato em liça, até ulterior deliberação judicial, sob pena 

de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 

caso de descumprimento deste decisum. 9. 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 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. 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 a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 13. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010548-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010548-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA REU: EDSON DOS SANTOS DA SILVA 

Vistos etc. Cuida-se de “RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS”, movida por 

LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, em face de EDSON DOS SANTOS DA 

SILVA, alegando que, firmou com o requerido um “Instrumento Particular 

de Promessa de Venda e Compra” relativo ao imóvel lote 21, quadra 16, 

com área de 300,00 m², localizado no Jardim Portinari II, pelo valor de R$ 

116.940,72 (cento e dezesseis mil novecentos e quarenta reais e setenta 

e dois centavos), cujo o pagamento seria feito na forma especificada no 

ID. 22499008 – Pág. 2. Esclarece que o requerido se encontra inadimplente 

com as parcelas desde novembro de 2018. Informa ter notificado o 

requerido extrajudicialmente, na data de 06/06/2019, para que efetuasse o 
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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. 22499009/22499021. 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, 

24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002433-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TRASPADINI GHIZONI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002433-34.2020.8.11.0015 

EMBARGANTE: MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ EMBARGADO: RODRIGO 

TRASPADINI GHIZONI Vistos etc. MARIA LAVINIA ZONETTI ingressou com 

os presentes embargos de terceiro em face de RODRIGO TRASPADINI 

GHIZONI, ao fundamento de que é proprietária do veículo M. Benz Axor 

2544 S, ano/modelo 2011/2012, placa OBG2015, chassi: 

9BM958461CB839106, que foi arrestado nos autos da ação de execução 

de título judicial nº 1007454-25.2019.8.11.0015, razão pela qual busca a 

tutela deste juízo. Compulsando os autos, verifica-se pelo documento de 

ID. 29961542 – Pág. 06, que, a princípio restou demonstrado a propriedade 

do referido veículo pela embargante, razão pela qual recebo os embargos 

para discussão, e consequentemente suspendo as medidas constritivas 
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sobre o bem litigioso, art. 678 do CPC, nomeando como fiel depositário do 

veículo a ora embargante. Certifique-se esta decisão nos autos da 

execução, bem como proceda a restrição de transferência de propriedade 

do veículo através do sistema RENAJUD. Cite-se o embargado na pessoa 

de seu advogado, ou pessoalmente caso não tenha procurador 

constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do CPC, para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo de 15 dias, art. 679 do referido 

diploma. Expeça-se o competente mandado de restituição do veículo 

arrestado nos autos nº 1007454-25.2019.8.11.0015. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014236-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NELSON PAGANOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014236-48.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: CLAUDIO NELSON 

PAGANOTTI Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos 

(ID.30391066). 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, 24 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003126-18.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, indicando qual a sua profissão e apresentando aos 

autos o comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento da 

gratuidade. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003337-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

CARLOS EDEMAR SCHWANKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003337-54.2020.8.11.0015 Intime-se o 

exequente a recolher as custas processuais, no prazo de quinze dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Após será analisado o pedido 

de suspensão do processo. TF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003177-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003337-54.2020.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de Id. 30596391, suspendendo o feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

TF

Intimação 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)

 

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 centro, 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 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 
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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.”

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012237-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE PADOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA NERIS ALVES (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 Jardim Terra Rica (visto que não é atendido pelo 

serviço de entrega dos correios), devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . 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.”

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001554-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FURLANI GARCIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

novel Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, 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 JUÍZO DA COMARCA DE ALTA 

FLORESTA/MT, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde 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.” E no caso de Comarca diversa à do Juízo de origem, o 

artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento]"

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003188-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1003188-58.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial/protesto do título. Deste 

modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em 

consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial. INTIME-SE A PARTE AUTORA A 

RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS. APÓS, expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário, ficando advertida de 

que É VEDADA A RETIRADA DO BEM DA COMARCA EM QUE FOR 

APREENDIDO NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. A expedição do mandado está condicionada ao 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. TF

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO DO AMARAL OAB - SP268358 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

MARCELO CESAR PETRI (EXECUTADO)

ELSA FRIGERI PETRI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 
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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.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007548-70.2019.8.11.0015

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:

ADONIRO CAPANEMA NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010432-43.2017.8.11.0015

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:

ZILDA GOMES DE ANDRADE FELIX (EXECUTADO)

CELSO DE SOUZA FELIX (EXECUTADO)

FELIX MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO INDICADO NA INICIAL, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002332-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. R. D. C. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO informado na inicial, 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.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001693-81.2017.8.11.0015

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:

LEIVES GILMAR PETRAZZINI (EXECUTADO)

CLEUSA APARECIDA DISSENHA PETRAZZINI (EXECUTADO)

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO, 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, 25 de março de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008380-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONHO MAGICO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI PALMA OAB - PR29224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA CAPITANI LOFFI (EXECUTADO)

ANA CARLA CAPITANI LOFFI 01689418133 (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO informado na inicial, 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 
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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, 25 

de março de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013605-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº. 1013605-07.2019.8.11.0015 Trata-se de ação de 

execução, ajuizada por NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA em 

face de INSTITUTO GERIR, lastreada em duplicatas mercantis 

acompanhada de notas fiscais. Verifica-se que a parte exequente reside 

na Cidade Cuiabá/MT e a parte executada na cidade de Goiânia/GO (Id nº. 

25555802). Ademais, denota-se que a praça de pagamento dos títulos é 

da cidade de Goiânia/GO (Id nº. 25556193). A respeito da cobrança 

judicial de duplicatas, a Lei n.º 5.474, de 18 de julho de 1968, prevê, em 

seu art. 17, que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata 

ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de 

domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, 

dos endossantes e respectivos avalistas”. Ao comentar o artigo 17 da 

citada lei das duplicatas, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luís 

Guilherme A. Bondioli, ensinam que: “Na ação que busca o adimplemento 

de uma obrigação de natureza cambiaria, fundada em duplicatas, para a 

fixação do foro competente, não se aplicam as regras do Código do 

Consumidor, nem as do Código de Processo Civil, de caráter geral, mas 

sim as da lei especial que rege a matéria, qual seja, a Lei n. 5.474/68. (RJM 

183/174: Al 1.0702.07.344045-6/001)”. (Código Civil e legislação em vigor - 

29. edição - São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 989). Desta forma, 

considerando que a exequente não justificou a propositura da ação nesta 

Comarca de Sinop, a qual não constitui o domicilio das partes, nem a praça 

de pagamento do título, DECLINO da competência para processar e julgar a 

presente demanda e determino a remessa dos autos para a Comarca de 

Goiânia/GO, com as devidas baixas e anotações. Intime-se. T

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011410-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA (EMBARGANTE)

ADONIRO CAPANEMA NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011410-49.2019.8.11.0015 Verifico que os embargantes 

atribuíram à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais). Entretanto, 

impugnam a totalidade do débito exequendo, pois alegam a inexequibilidade 

do título, razão pela qual, o valor da causa deve corresponder àquele 

atribuído à execução. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO - 

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

VALOR DA CAUSA - MESMO VALOR DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO 

STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, o 

valor da causa nos Embargos à Execução, em caso de impugnação à 

totalidade do débito, deve corresponder ao valor da própria execução. 

Precedentes do STJ. Na hipótese, além dos Agravantes discutirem a 

totalidade do débito, almejam a desconstituição dos títulos que aparelham a 

Execução, aduzindo que são inexigíveis, fato que justifica a manutenção 

da decisão recorrida, eis que proferida de acordo com o ordenamento 

jurídico.” (TJMT - Ag 146305/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, 

Publicado no DJE 10/12/2014) Dessa forma, diante do poder-dever do juiz, 

conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC/2015, determino a correção, 

fixando o valor da causa em R$ 269.935,22 (duzentos e sessenta e nove 

mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). Altere-se no 

sistema PJE. No que diz respeito à 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 

gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante simples 

afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na 

referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos 

existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. 

O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre 

aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A 

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

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

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

lei”. No caso dos autos, não há qualquer indicação de que os embargantes 

não possam assumir as despesas processuais, uma vez que os extratos 

de restrições nos órgãos de proteção ao crédito são insuficientes para 

tanto. Há que se verificar que se tratam de produtores rurais e, em 

consulta ao sistema Infojud, verifiquei que o primeiro embargante é 

proprietário de dois imóveis rurais, de uma empresa, de um número 

consideravel de bovinos e bufalinos, além de ter declarado dinheiro em 

caixa no importe de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais no 

exercicio de 2018. Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça. Por 

outro lado, tendo em vista a alteração do valor da causa, bem como a 

hipossuficiência financeira momentânea dos embargantes, admito o 

parcelamento das custas processuais, na forma do art. 468, §§ 6º e 7°, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – CNGC. Nesse diapasão, o pagamento das custas 

processuais deverá ser realizado em 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, devendo a 1ª (primeira) ser paga até o dia 25/04/2020 e as 

demais no mesmo dia dos meses subsequentes. A Gestora Judicial deve 

encaminhar a presente decisão por e-mail ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, responsável pelo lançamento 

das informações no sistema de arrecadação, para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento. A parte 

embargante deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), clicar no link “Emissão de Guias Online” 

escolher a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. TAL PROVIDÊNCIA DEVE SER 

TOMADA PELOS EMBARGANTES INDEPENDENTEMENTE DE NOVA 

INTIMAÇÃO E NO PRAZO ACIMA CONCEDIDO, QUE É IMPRORROGÁVEL. 

Os embargantes deverão apresentar os comprovantes de recolhimento de 

todas as parcelas das custas e taxa judiciária, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. No que diz respeito ao pedido de 

efeito suspensivo, o artigo 919 do CPC prescreve que os embargos à 

execução, em regra, não tem efeito suspensivo e que o juiz poderá 

atribuir-lhes tal efeito quando presentes os requisitos exigidos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficiente. Tais requisitos são 

cumulativos, de modo que, na falta de qualquer deles, não se pode admitir 

a suspensão do feito executivo. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr. 

ensina que: “mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o 

ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito 

suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não 

oferecer garantia ao juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se 

ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao 

patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano 

grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto. 

Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem penhorado 

que se poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a 

suspensão da execução” (Curso de Direito Processual Civil – vol. III / 
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Humberto Theodoro Júnior. Ed. 47. Rio de Janeiro: Forense, 2016). No 

caso dos autos, não há falar em suspensão do processo executivo, uma 

vez que os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC não se 

apresentam preenchidos. Neste ponto, verifico que os embargantes 

aduziram que o título exequendo não preenche os requisitos da certeza, 

liquidez e executividade. Todavia, não prospera as alegações dos 

embargantes, tendo em vista que a execução está representada por 

Cédulas de Produto Rural, que têm força executiva, nos termos do artigo 

4º da Lei nº 8.929/1994. Ademais, as partes pactuaram a possibilidade de 

vencimento antecipado das CPRs, consoante se verifica da cláusula nº. 5 

(Id nº. 23242757 – pág.5), a qual, a princípio, não demonstra nenhuma 

irregularidade. Outrossim, alegam o excesso da execução em relação aos 

encargos contratuais, os quais, a princípio, não restaram demonstrados 

serem ilegais, sendo questão que demanda o contraditório, notadamente 

porque os embargantes aderiram livremente ao contrato. Ademais, 

con fo rme  se  ve r i f i ca  nos  au t o s  d a  e x e c u ç ã o  n º 

1000774-24.2019.8.11.0015, o juízo não se encontra seguro, bem como, 

nos embargos, não foi oferecida caução. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO APERFEIÇOADA 

– SUSPENSÃO DESCABIDA – ART. 919, § 1º, DO CPC – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. De acordo com o artigo 919, § 1º, do CPC, O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.Não verificada a presença de todos esses requisitos, 

a suspensão pretendida não comporta acolhimento. As disposições do 

Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos 

bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10068929520188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)”. Desta forma, INDEFIRO o 

pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos. APÓS O 

RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PROCESSUAIS, 

intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os 

embargos, nos termos do artigo 920 do CPC/2015. Certifique a Gestora 

Judicial a não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução. 

Intimem-se. T

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003154-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE SAO MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003154-83.2020.8.11.0015 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: 30485450), 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. 

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: 1003151-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUCILIA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003151-31.2020.8.11.0015 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: 30482887), 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: 1003127-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003127-03.2020.8.11.0015 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: 30468727), 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 140 de 349



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: 1003131-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003131-40.2020.8.11.0015 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: 30471122), 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003408-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO BORTOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Tendo em vista que se trata de ação movida contra o ente público 

municipal, redistribua-se à Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca, com as devidas anotações.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013051-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013051-72.2019.8.11.0015 Cuida-se de pedido de 

tutela de urgência, em que a requerente alega que teve seu nome inserido 

indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por dívida oriunda do 

contrato de n. 312359833-0 023. Aduz que não reconhece o débito que 

originou a referida inscrição, uma vez que não tem qualquer relação 

jurídica com o banco requerido. Pugna pela concessão de tutela de 

urgência, a fim de que o requerido seja compelido a proceder a exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/SCPC). 

DECIDO 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. 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. 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. Verifico que o documento do Id nº. 25062305 demonstra a 

negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, o requerente alega que não firmou qualquer negócio jurídico com 

o requerido, não havendo razões para a inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Outrossim, considerando que não há como o 

requerente fazer prova de fato negativo, em atenção ao princípio da 

boa-fé, é possível aferir, em cognição sumária, a veracidade dos fatos 

narrados na exordial. Ademais, é cediço que a negativação em órgãos de 

proteção ao crédito possui nefastos efeitos no tocante ao abalo de 

crédito. Assim, verifico a probabilidade do direito invocado na exordial, 

bem como o perigo de dano. Nesse sentido, é a jurisprudência: “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DO NOME DA 

PARTE DEVEDORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO 

SPC/SERASA– IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO 

DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

DO ARTIGO 273 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

Presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 273 do Código de 

Processo Civil, a antecipação de tutela é medida que se impõe, devendo a 

decisão singular ser mantida em todos os seus termos. A imposição de 

astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e 

pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela (CPC, art. 

461, §§ 4º e 5º e art. 461-A). Se a multa fixada encontra-se dentro dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução 

das astreintes.” (TJ/MT, AI 91253/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no 

DJE 21/09/2015). Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de 

determinar a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, em relação ao débito objeto desta ação, sob pena de multa diária, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Oficie-se ao SPC, 

SERASA e SCPC. Ademais, designo audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 13/08/2020, às 13h45min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. 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). Intime-se. T

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007547-85.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1007547-85.2019.8.11.0015 Saneamento: As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas. Não havendo questões 

processuais pendentes, dou o feito por saneado. DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA: Tratando-se de relação de consumo, milita em favor do 

requerente (consumidor), a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não se 

pode olvidar, no caso presente, que o requerente é hipossuficiente em 

relação ao requerido. Nesse sentido, a luz do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da prova. 

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS: Fixo os seguintes pontos 

controvertidos: 1) se o requerente contratou e utilizou o valor afirmado 

pelo requerido; 2) se é do requerente a assinatura lançada no documento 

do Id nº. 24211986; 3) quantificação do dano; As partes ficam cientes de 

que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). AS PROVAS: Defiro a produção da prova pericial, pugnada 

pela parte requerente no Id nº. 28961591. A parte requerida arcará com 

os honorários periciais, ante a inversão do ônus da prova. Nomeio o perito 

grafotécnico Leandro Valendorf, com endereço na Rua das Ipoméias, nº 

1020 na cidade de Sinop/MT, telefone (66) 35319788 ou (66) 9995-1050, 

independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as partes, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos (art. 465, § 1º, do CPC/2015). Após, intime-se o 

perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de 

honorários (art. 465, § 2º, do CPC/2015), intimando-se as partes a se 

manifestarem. Se não houver impugnação ao valor dos honorários, 

intimem-se o requerido para depositar os valores relativos aos honorários 

periciais,no prazo de dez dias. Após, intime-se o perito para designar 

data, horário e local para realização da perícia, comunicando este Juízo, 

com antecedencia minima de trinta dias, a fim de que as partes sejam 

intimadas. O perito deverá ainda, assegurar aos assistentes técnicos das 

partes o acesso e o acompanhamento das diligências, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 466, §2º, do CPC/2015. Concedo ao perito 

o prazo de 30 (trinta) dias, para entrega do laudo, devendo conter os 

requisitos elencados no artigo 473 do CPC/2015. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 477, § 1º, do CPC/2015). Intimem-se. T

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007506-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO COSTA CAVENAGHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.C.R. ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007506-55.2018.8.11.0015 Cuida-se de processo 

oriundo do Juizado Especial Cível desta Comarca, que declinou da 

competência para processar o feito, ante a necessidade da produção da 

prova pericial (Id nº. 14431486). Assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas e taxa 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. T

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013831-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UDILMAR CARLOS ZABOT (EXEQUENTE)

FRANCIELI BONAFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES OAB - RJ91377 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1013831-80.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FRANCIELI BONAFE e UDILMAR 

CARLOS ZABOT em face de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A. No 

Id. 28507172, a parte autora informa que houve o cumprimento da 

obrigação, uma vez que o executado efetuou o pagamento (ID: 27981297). 

Assim, requer o levantamento do valor depositado judicialmente, pugnando 

pela extinção do feito. DECIDO. Diante do cumprimento da obrigação, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento de mérito. Transitada esta em julgado, autorizo o levantamento 

do valor depositado (ID: 27981297). Expeça-se alvará eletrônico em favor 

do patrono dos exequentes, uma vez que possuem poderes para receber 

(ID: 11247631/11247633). Após, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004361-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANI TEREZINHA BAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL KUTTI MULLER (REQUERIDO)

JOAO BATISTA ESTECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1004361-88.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes de Id. 18387914. 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 

1004361-88.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PERDAS E DANOS movida por LEANE TEREZINHA BAZZI em face de 

JOÃO BATISTA ESTECA e MARIA ISABEL KUTTI MULLER. Registro que as 

custas deverão ser pagas pelos requeridos, pois não é o caso da 

aplicação do art. 90, §3°, do Código de Processo Civil, uma vez que não se 

trata de custas remanescentes, mas da integralidade das custas, que não 

foram pagas na inicial. Assim, sendo a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita (ID: 12955674), as custas deverão ser suportadas pelos 

requeridos. Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos requeridos, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006207-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO RODRIGUES DA ROCHA (EXECUTADO)

RENE RODRIGUES DA ROCHA 01340588102 (EXECUTADO)

RENE RODRIGUES DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1006207-77.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por AGÊNCIA 

DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT em 

face de RENE RODRIGUES DA ROCHA - ME, RENE RODRIGUES DA 

ROCHA e RODOLFO RODRIGUES DA ROCHA. No Id. 27519202 o 

exequente se manifestou informando o cumprimento da obrigação pelo 

executado, pugnando pela extinção do feito ante a satisfação da 

obrigação. DECIDO. Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no 

art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de 

mérito. Transitada esta em julgado, 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: 1007601-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1007601-85.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 25107027. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1007601-85.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO GMAC S.A em face de MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. TF

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000691-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 100691-13.2016.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por ISMAEL 

RODRIGUES DE ASSIS, em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, alegando que firmou contrato de plano de saúde com 

a requerida, por intermédio da empresa Aliança Administradora de 

Benefício de Saúde S/A. Afirma que, ao tentar obter autorização para uma 

consulta médica, tomou conhecimento de que seu plano havia sido 

cancelado unilateralmente pela empresa requerida, razão pela qual foi 

obrigado a contratar novo plano, sujeito a novos prazos de carência, o 

que impossibilitou de dar continuidade a tratamento médico de que 

necessitava. Afirma que suportou danos materiais, visto que se 

encontrava em tratamento médico e precisava realizar uma cirurgia, 

estando impossibilitado de exercer suas funções rotineiras, devido ao 

cancelamento do plano. Ademais, sofreu danos morais, diante da 

injustificada ausencia de prestação dos serviços. Requereu a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); bem como, 

indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Com a inicial, vieram os documentos de Id nº.3211249 a 3211390. 

Devidamente citada (Id nº. 5913216), a requerida compareceu à audiência 

de conciliação (Id nº. 7360170) e apresentou contestação, no Id nº. 

8170801, alegando carência de ação. Denunciou a lide a empresa Aliança 

Administradora de Benefício de Saúde S/A. No mérito, aduziu que o 

cancelamento do plano de saúde do requerente se deu de forma legitima, 

uma vez que houve a rescisão do contrato firmado com a empresa 

Aliança Administradora de Benefício de Saúde S/A, a qual foi devidamente 

notificada, em 25/10/2015 e deveria ter comunicado o requerente. 

Sustentou que o requerente não comprovou os prejuízos sofridos, razão 

pela qual não faz jus a indenização por danos materiais. De igual modo, 

afirmou que não há que se falar em indenização por danos morais, haja 

vista que não incorreu em qualquer conduta ilícita, capaz de macular os 

direitos da personalidade do requerente, sendo que a situação vivenciada 

não ultrapassou a esfera dos meros dissabores. Juntou os documentos 

de Id nº. 8170808 a 8170858. O requerente apresentou impugnação à 

contestação, alegando que o plano de saúde foi renovado 

automaticamente em 16/03/2015 e somente recebeu o e-mail acerca da 

rescisão contratual, em 12/05/2016, ou seja, após tentar realizar consulta 

médica (11/05/2016) (Id nº. 9126297). No Id nº. 13873502 foi saneado o 

feito, sendo rejeitada a preliminar, afastado o pedido de denunciação a 

lide, fixados os pontos controvertidos e deferido o pedido de produção de 

prova oral. Realizada audiência de instrução e julgamento, foi colhido o 

depoimento pessoal do requerente e inquirida a testemunha arrolada pela 

requerida (Id nº. 18584729 e 21260049). As partes apresentaram 

alegações finais remissivas as suas teses de defesa (Id nº. 23322535 e 

23513730). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O requerente 

pretende obter indenização por danos materiais e morais, decorrentes do 

cancelamento do seu plano de saúde, supostamente de forma indevida. A 

requerida não nega o cancelamento, embora sustente que não se 

constituiu em fato indevido. Observa-se dos documentos acostados aos 

autos que, em 26/11/2013, o requerente aderiu ao plano de saúde coletivo 

fornecido pela requerida, por intermédio da empresa Aliança 

Administradora de Benefício de Saúde S/A, (Id nº. 8170839), que possui 

convenio com Associação dos Servidores Públicos Municipais, Estaduais, 

Federais e do Distrito Federal – ASCAF, da qual o mesmo é funcionário, 

conforme Proposta de Adesão ao Plano Coletivo Empresarial de 

Assistência à Saúde (id 8170853). Outrossim, verifica-se que a requerida 

rescindiu unilateralmente o contrato firmado com a Aliança Administradora 

de Benefício de Saúde S/A (Id nº. 8170826), tendo providenciado a 

exclusão do beneficiário, em 30/4/2016. A matéria é regida pela Lei nº 

9.656/98, que trata dos planos de saúde. Ademais, a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos 

por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 

meses e à notificação prévia do contratante, com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias (Resolução Normativa nº 195, art. 17, parágrafo 

único). A necessidade de notificar os usuários de plano de saúde coletivo 

do cancelamento do contrato decorre da boa-fé objetiva a ser 

resguardada no cumprimento dos contratos e tem por escopo possibilitar 

ao usuário buscar novas alternativas, sem que haja interrupção na 

prestação dos serviços. No caso dos autos, o documento de Id 

nº.8170822 demonstra que a requerida notificou a empresa Aliança 

Administradora de Benefício de Saúde S/A acerca da rescisão contratual, 

em 21/12/2015. Ocorre que a empresa requerida não providenciou a 

notificação do requerente, beneficiário do plano de saúde, o qual, em 

maio/2016, teve negado o pedido de consulta junto ao médico ortopedista 

(Id nº. 3211315). Durante a audiência de instrução e julgamento, foi colhido 

o depoimento da testemunha Igor Felipe Dias, funcionário da empresa 
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requerida, o qual afirmou que era dever da empresa Aliança 

Administradora de Benefício de Saúde S/A informar os beneficiários do 

plano de saúde sobre a rescisão contratual havida com a empresa 

requerida. Entretanto, é importante salientar que era dever da requerida 

notificar o requerente acerca do cancelamento do plano, pois, embora o 

negócio jurídico firmado pelas partes tenha sido intermediado pela 

empresa Aliança Administradora de Benefício de Saúde S/A, o requerente 

é beneficiário direto da empresa requerida, sendo esta a responsável pelo 

plano de saúde. Ademais, ao eleger a empresa Aliança Administradora de 

Benefício de Saúde S/A para intermediar a contratação, a requerida se 

tornou solidariamente responsável pelos atos praticados pela sua 

preposta. Assim, não pode a requerida se eximir de sua responsabilidade 

sob a alegação de que era mera operadora do plano e que a 

responsabilidade de notificar o requerente era da empresa Aliança 

Administradora de Benefício de Saúde S/A, haja vista que tinha o dever de 

informar ao beneficiário do plano a rescisão do contrato, nos termos da 

legislação supra. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE 

CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO 

DE SAÚDE. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A 

relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é 

ainda regulada pela Lei 9.656/98. Assim, na análise de casos relativos aos 

planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a 

doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao 

regramento das relações de consumo. 2. O artigo 7º, parágrafo único, art. 

18 e art. 25, § 1º, todos do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária 

de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos 

causados ao consumidor. Assim, não pode a Recorrente- UNIMED se 

eximir de sua responsabilidade sob a alegação de que é mera operadora 

do plano de saúde. Qualquer questão levantada acerca da culpa pelo 

cancelamento do contrato deve ser dirimida e apreciada em ação 

autônoma de regresso, ajuizada por quem suporta a condenação judicial. 

Porém, é certo que os consumidores não podem ser prejudicados em 

razão da relação contratual entre os fornecedores. 3. O artigo 17, 

parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195 da ANS é claro ao 

estipular que ?os contratos de planos privados de assistência à saúde 

coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos 

imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante 

prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta 

dias?. 4. É incontroverso que a notificação ocorreu com menos de 60 dias 

do cancelamento. O argumento de regularidade na notificação, em razão 

da existência de cláusula contratual estabelecendo o prazo de 30 dias, 

não merece prosperar, pois, apesar de estar expresso contratualmente, 

essa previsão não se conforma com as disposições contidas na Lei 

9.656/98, não podendo, por ser mera norma regulamentar entre as partes, 

restringir os direitos concedidos aos consumidores pelo referido texto 

l e g a l .  5 .  [ . . . ] ” .  ( T J - D F  0 7 0 7 1 2 6 1 4 2 0 1 6 8 0 7 0 0 0 7  D F 

0707126-14.2016.8.07.0007, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 

20/09/2017, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/09/2017 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.). “PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA. 

SOLIDARIEDADE COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ANULAÇÃO 

PARA INGRESSO NOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO 

IRREGULAR DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. 

INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL DEVIDA. RECURSOS NÃO 

PROVIDOS. O fato de a operadora do plano de saúde contratar 

administradora para gerir o contrato não altera sua responsabilidade 

perante o consumidor, com quem firmou o ajuste. Ademais, tratando-se de 

relação de consumo, há solidariedade na cadeia de consumidores. 

Cancelamento irregular do ajuste. Caracterização. Ausência da notificação 

premonitória estabelecida na lei. Dano material devido. Recursos não 

p rov i d o s ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 4 8 9 4 4 4 2 0 1 3 8 2 6 0 0 0 8  S P 

0004894-44.2013.8.26.0008, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 12/08/2014, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/08/2014) Nessa senda, verifica-se que a requerida 

incorreu em pratica indevida e, estando reconhecida a responsabilidade 

da requerida, insta salientar que os danos materiais devem ser 

efetivamente comprovados para que possa haver sua indenização, posto 

que o direito proíbe o enriquecimento sem causa. In casu, verifica-se que 

o requerente pleiteou o recebimento de indenização por danos materiais, 

no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais). Todavia, não colacionou nos 

autos nenhum documento que comprove os alegados prejuízos. Ademais, 

durante a audiência de instrução e julgamento, declarou que não realizou 

nenhuma consulta particular e, ao ser questionado acerca do que 

consistia o pedido de indenização no valor de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), não soube responder, alegando apenas que ficou impedido de 

realizar o tratamento. De igual modo, ao impugnar a contestação, alegou 

que inexistem danos materiais a ser em indenizados (Id nº. 9126366 – pág. 

06). Desta forma, diante da ausência de comprovação de prejuízos 

materiais, não é cabível esta indenização. Por outro lado, denota-se que o 

pedido de indenização por danos morais formulado na exordial deve ser 

acolhido, uma vez que restou caracterizado o transtorno sofrido pelo 

requerente, eis que teve negada consulta para tratamento, sendo obrigado 

a contrair novo plano e ficar sujeito a novas carências. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA 

OPERADORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cancelamento do plano de 

saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de 

Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, 

expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de 

serviços de assistência médica pela operadora de saúde. A negativa de 

cobertura pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento 

psíquico ao usuário, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que 

interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, 

ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em 

decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa 

à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano 

ocasionado. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, 

observadas as circunstâncias do caso concreto, houver o atendimento 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)”. (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00545484420158110041 MT, 

Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

04/02/2019) Isto posto, sendo devida a indenização, a quantificação deve 

estar pautada numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo 

atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir 

ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado. In 

casu, considerando as peculiaridades do fato, notadamente considerando 

o descaso da requerida com o consumidor, arbitro o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), suficiente para os fins a que se destina. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240 do CPC/2015 

c/c art. 405 do CC). Por fim, tendo em vista a existência de sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 86, do CPC/2015, devendo 

cada parte arcar com importe de 50% das aludidas verbas, uma vez que 

foram proporcionalmente vencidas e vencedoras. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002075-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (REQUERIDO)

IVONE SALETE CAMIANSKI (REQUERIDO)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))
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VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1002075-74.2017.8.11.0011 A requerida apresentou 

embargos de declaração, no Id nº.15494041, alegando omissão e 

contradição na sentença de Id nº. 8775571, quanto a ausência de 

condenação do requerente em honorários advocatícios sucumbenciais. O 

requerido apresentou contrarrazões no Id nº. 18892272, alegando que 

inexiste contradição ou omissão no decisum objurgado, uma vez que o 

ingresso da requerida se deu antes do recebimento da inicial (Id nº. 

18892272). DECIDO: A sentença de Id nº. 8775571 julgou extinto o 

processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de 

litispendência, bem como deixou de condenar a requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios, sob a justificativa de que o comparecimento 

espontâneo da requerida ocorreu antes do recebimento da inicial. Insta 

salientar que o recurso de embargos de declaração não se presta à 

rediscussão ou reexame de matéria já decidida ou para inovar o pedido, 

mas sim para sanar eventuais contradições, omissões ou obscuridades. 

Nesse diapasão, denota-se que os presentes aclaratórios não merecem 

prosperar, notadamente porque a fundamentação adotada no julgado está 

em completa harmonia com a conclusão atingida. Ademais, é importante 

destacar que a contradição passível de discussão, em embargos de 

declaração, é aquela existente entre a fundamentação e a parte 

dispositiva da decisão e não aquela decorrente do entendimento jurídico 

do julgado e aquele defendido pela parte. Nesse sentido: “A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve ter natureza 

interna, ou seja, intrínseca ao próprio ato processual. A contradição 

externa - como no caso dos autos, em que há tão somente irresignação 

da recorrente contra o posicionamento adotado pelo órgão julgador - não 

satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos 

aclaratórios”. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp. n. 293479, Rel. Min. Castro 

Meira, j. em 14/5/2013) Assim, qualquer modificação da sentença deverá 

ser feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante 

provocação, através da interposição de recurso, para correção de 

eventual error in procedendo ou error in judicando. A propósito: “E M E N T 

A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração não são meio hábeis para 

discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos, 

devendo a parte usar dos meios recursais próprios para externar seu 

inconformismo com a decisão, não se prestando os declaratórios a esse 

fim. Devem ser desprovidos os declaratórios em que as questões nele 

levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e 

pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar a ocorrência 

efetiva dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil. (ED 

36196/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)”. Grifei. 

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por 

não haver qualquer omissão passível de ser sanada na sentença, a qual 

permanece na íntegra, tal como lançada. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. T

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010331-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. N. (AUTOR)

J. T. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DA(O, S) ADVOGADA (O,S) 

CONSTITUÍDA (O,S), ACERCA DA SENTENÇA DE ID. 21192116, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010331-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. N. (AUTOR)

J. T. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DR. HENRIQUE ZUANAZZI - OAB/MT 

21497/O, PARA JUNTAR PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO NOS TERMOS DO 

§2º DO ART. 104. ATO CONTÍNUO, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PROCEDER COM A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO 

ADVOGADO EVENTUALMENTE CONSTITUÍDO, ACERCA DA SENTENÇA 

DE ID. 21192116, PODENDO, DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU 

INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos 

processuais estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020 

do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010697-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. N. D. C. M. (AUTOR(A))

S. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. P. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DO(A,S) ADVOGADO(A,S) 

CONSTITUÍDO(A,S), PARA QUE APRESENTE O CÁLCULO ATUALIZADO 

DO DÉBITO EM ATRASO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os 

prazos processuais estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 

249/2020 do TJMT, sendo considerado tempestivo os atos praticados 

antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010983-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. (AUTOR(A))

M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DR. FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - OAB/MT 

12492/B, PARA JUNTAR PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO NOS TERMOS DO 

§2º DO ART. 104 DO CPC/2015. ATO CONTÍNUO, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA PROCEDER COM A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO 

DO ADVOGADO EVENTUALMENTE CONSTITUÍDO, ACERCA DA 

SENTENÇA DE ID. 19657481, PODENDO, DESISTIR DO PRAZO RECURSAL 
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OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011126-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. V. D. S. (AUTOR(A))

K. A. D. V. (AUTOR(A))

A. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, DR. LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - 

OAB/MT 24.203, PARA JUNTAR PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO NOS TERMOS 

DO §2º DO ART. 104 DO CPC/2015. ATO CONTÍNUO, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA PROCEDER COM A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

POR MEIO DO ADVOGADO EVENTUALMENTE CONSTITUÍDO, ACERCA DA 

SENTENÇA DE ID. 21906027, 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, sendo considerado tempestivo os atos praticados 

antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011154-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DR. ANGELO RODRIGUES FELIPE - OAB/MT 

7278/B, PARA JUNTAR PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO NOS TERMOS DO 

§2º DO ART. 104 DO CPC/2015. Obs.: Os prazos processuais estão 

suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, sendo 

considerado tempestivo os atos praticados antes do termo inicial do prazo 

(§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011587-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. W. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. C. M. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1011587-81.2017.8.11.0015 1. Vistos etc. Trata-se de ação de partilha de 

bens e dívidas, ajuizada por Alessandro Magno Marciano de Souza em 

face de Aline Daniela da Costa Meneses, mencionando que dissolveram a 

sociedade conjugal, de modo que resta definir a partilha dos bens e das 

dívidas amealhados durante a constância do casamento. Juntou 

documentos. Devidamente citada, a requerida compareceu à audiência de 

conciliação, ocasião em que as partes entabularam acordo. O Ministério 

Público indicou a desnecessidade de intervenção no feito. 2. É o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A partilha dos bens amealhados e das dívidas 

contraídas durante a constância do casamento constitui direito disponível, 

sendo que as partes são maiores capazes, de modo que o acordo 

avençado durante a audiência de conciliação se mostra hígido, eis que 

satisfatoriamente resguardados os interesses dos envolvidos (Id. 

11466041). 3. DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, homologo para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes 

(Id. 11466041). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta, inclusive formal de partilha com relação ao(s) bem(ns) 

e à(s) dívida(s) partilhado(s). Sem custas, vez que defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à parte ré. Após o trânsito em julgado e cumpridas 

todas as deliberações, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 2 de julho de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011657-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

ERIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN OAB - MT24434/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO os autos para proceder com a INTIMAÇÃO da parte Cleia 

Carrara de Jesus, por meio de seu advogado, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos acerca do rito processual em que 

pretende ver cumprida a sentença que fixou os alimentos. Obs.: Os 

prazos processuais estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 

249/2020 do TJMT, sendo considerado tempestivo os atos praticados 

antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. P. (REU)

A. P. (REU)

A. V. P. R. (REU)

L. V. P. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

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: 

1000731-24.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado em audiência (Id. 

15523749). 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. No mais, considerando que 

posteriormente ao acordo firmado em audiência a parte autora informou o 

descumprimento deste, bem como tendo-se em vista que obstar o 

exercício do direito de visitas do genitor não guardião constitui ato de 

alienação parental (art. 2º, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 

12.318/2010), ensejando, inclusive, a alteração da guarda, nos termos do 

art. 6º, inciso V, da Lei de Alienação Parental, intime-se a parte autora, 

advertindo-a sobre necessidade de cumprimento do acordo, sob pena de 

inversão da guarda dos filhos. 4. Após, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas. Sem condenação em honorários. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. 6. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de junho de 2019. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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T. M. R. (REU)

L. R. R. (REU)

D. M. R. (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: 

1001122-76.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 4.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Investigação de Paternidade, Retificação de Nome]; AUTOR(A): 

IVANDRO SCHIRMER REU: TAINARA MATOS RIBEIRO, L. R. R., DIEGO 

MARCELO RODRIGUES Impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, Dr. Diego 

Lucas Becker Rosa, OAB/MT - 24.320/O, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ciência/manifestação da SENTENÇA proferida id-18157764. 

Sinop/MT, 25 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: 1001175-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. F. (AUTOR(A))

L. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. C. (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: 

1001175-57.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 5.724,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Fixação]; AUTOR(A): JESSICA PEIXOTO 

FRANCISCO e outros REU: LEONARDO DOS SANTOS COSTA Impulsiono 

os presentes autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ciência/manifestação da SENTENÇA proferida no id-19427292. Sinop/MT, 

25 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: 1004710-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. S. (AUTOR(A))

R. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. Q. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA KONZEN OAB - 036.820.011-66 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 

1004710-91.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 954,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Relações de Parentesco, Investigação de Paternidade]; 

AUTOR(A): ROSANA SILVA PEREIRA e outros REU: RAFAEL TEIXEIRA 

QUINTANA PROCURADOR: ANA PAULA KONZEN Impulsiono os presentes 

autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE 

AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência/manifestação 

da SENTENÇA proferida nestes, conforme id- 20422920. Sinop/MT, 25 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: 1010181-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. (REU)

A. M. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

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: 

1010181-88.2018.8.11.0015 Vistos etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos 

autos pela parte autora, ressaltando-se que houve expressa anuência da 

parte requerida (ID. 188081161 e 19299584). Ante o exposto, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Sem condenação 

em honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 27 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011990-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAEL ALVES OAB - RO9461 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1011990-50.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIANE DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO RAFAEL ALVES 

POLO PASSIVO: EMERSON GONÇALO DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, do advogado da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o que de direito. Transcurso o prazo sem 

manifestação, os autos serão encaminhados à Central de Arquivamento e 

Arrecadação. Obs: Os prazos processuais estão suspensos nos termos 

da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, sendo considerado tempestivo os 

atos praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218, do 

CPC/15) 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008037-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAMINE FERREIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE FERREIRA CABRAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1008037-10.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade Processual, Citação, Liminar, Ministério Público, Capacidade]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: DAMINE FERREIRA CABRAL 

Endereço: RUA MODENA, 34, QD. 07, LT 12, RESIDENCIAL FLORENÇA, 
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SINOP - MT - CEP: 78555-410 POLO PASSIVO: Nome: ODETE FERREIRA 

CABRAL Endereço: RUA MODENA, 34, QD 07, LT 12, RESIDENCIAL 

FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-410 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, da sentença que decretou a 

interdição de Odete Ferreira Cabral, declarando sua incapacidade civil 

para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando 

como seu(ua) curador(a) Damine Ferreira Cabral, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, conforme sentença abaixo transcrita. 

SENTENÇA: Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 13:30 

horas, na sala de audiências da Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente 

se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. 

Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) representante 

do Ministério Público, Dr(a). Tiago Henrique Cruz Angelini, foi determinado 

para que a audiência tivesse início, realizado o pregão das partes, se 

verificou a presença da parte autora, Damine Ferreira Cabral, 

acompanhada de seu(ua)(s) advogado(a)(s), Dr(a). Ismael dos Santos OU 

do Defensor Público, Dr. Glauber da Silva e, ainda, o(a) interditando(a) 

Odete Ferreira Cabral, acompanhado do Defensor Público, Dr. Leandro 

Jesus Pizarro Torrano.Declarada aberta a audiência, as partes acima 

mencionadas foram cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico 

digital para a tomada da prova oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, 

art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio.Em seguida, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), 

conforme registro fonográfico digital em anexo.Após, a parte autora 

requereu a procedência da petição inicial, o que concordou o Defensor 

Público.O Defensor Público, enquanto curador especial da interditanda, 

apresentou a seguinte manifestação: MM. Juiz, considerando competir ao 

autor comprovar os fatos alegados e diante da falta de elementos 

específicos de impugnação, contesto por negativa geral, pleiteando a 

improcedência da ação, caso não comprovados os fatos.Por sua vez, o 

representante do Ministério Público assim se manifestou: MM. Juiz de 

Direito, trata-se de ação de interdição que observou os devidos requisitos 

previstos na lei, observando-se que pela entrevista realizada na data de 

hoje, bem como pelo laudo de estudo psicossocial apresentado nota-se 

que a interditanda é inteiramente incapaz para praticar os atos da vida 

civil, razão pela qual o Ministério Público se manifesta pela procedência da 

ação e, pois, decretando-se a interdição pleiteada.Em seguida, o M.M. Juiz 

deliberou no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO- DAMINE FERREIRA 

CABRAL ingressou com a presente ação de CURATELA de ODETE 

FERREIRA CABRAL, alegando, em síntese, que a interditanda é sua 

genitora, que fora diagnosticada com a doença de Alzheimer (CID 10 - 

G.30), apresentando déficit cognitivo acentuado, não conseguindo mais 

assumir os atos da vida civil, necessitando de cuidados a todo momento. 

Assim, requer a sua nomeação como curador(a). Juntou documentos. 

Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora provisória, 

oportunidade em que foi designada audiência de entrevista, que ocorreu 

neste ato. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa 

maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da audiência 

de instrução e julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é 

suficiente para a apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência 

de entrevista hoje realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito 

no estado em que se encontra. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa à proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, houve a revogação da previsão legal de incapacidade 

civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física, conforme nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 

13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da 

Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 

nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido 

Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê 

também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com 

efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua que, ao decretar 

a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, 

segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o documento de ID. 20718042 atestou que a parte requerida fora 

diagnosticada com a doença de Alzheimer (CID G 30), além de apresentar 

déficit cognitivo acentuado, encontrando-se totalmente dependente do 

cuidado de terceiros, sendo indicado pelo médico, pelo laudo de estudo 

psicossocial (ID. 25451017) e pela entrevista, ora levada a cabo, que a 

doença o(a) incapacita para os atos da vida civil, bem como para 

administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma válida. Consta, 

ainda, que a situação é duradoura e irreversível. Cabe salientar que os 

documentos médicos e o laudo de estudo psicossocial não foram 

impugnados pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil da 

interditanda, durante a audiência de interrogatório, restou gravado em 

vídeo que a interditanda não soube precisar sua idade e, tampouco, sua 

data de nascimento. No mais, confundiu-se quando questionada sobre 

quantos filhos teria e quais seriam seus respectivos nomes, porquanto 

disse seu próprio nome como se fosse sua filha. Relatou que residia com 

seu marido, mas na verdade este faleceu há aproximadamente 10 (dez) 

anos, além disso não soube dizer o nome deste, apontando que morava 

com o autor, mas que este, na verdade, era seu filho. Em síntese, mostrou 

insegurança quanto às perguntas formuladas, olhando constantemente 

para os presentes (entrevista realizada no presente ato). Relatou, ainda, 

que não efetua compras sozinha. Questionada sobre o preço de alguns 

produtos, como um pacote de doces e de feijão, não soube precisar 

quanto custavam. Destarte, as provas contidas nos autos indicam que a 

interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal 

situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade da 

interditanda para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que é 

desprovida da plena capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no 

artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados para o 

ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para curador 

dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.” No presente caso, o requerente é filho da 

interditanda, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais.Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do(a) interditando(a), impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 
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Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”.Desse modo, considerando que o(a) 

curador(a) não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro.Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Odete Ferreira Cabral, 

devidamente qualificado(a) nos autos, declarando sua incapacidade civil 

para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando 

como seu(ua) curador(a) Damine Ferreira Cabral, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interdito(a) 

e do(a) curador(a), a causa da interdição, os limites da curatela e, não 

sendo total a interdição, os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar 

autonomamente. Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Dou a presente por publicada em audiência. Presentes 

intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 

25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012049-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR(A))

M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DR. ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB/MT 21061/O, PARA JUNTAR PROCURAÇÃO NOS 

AUTOS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE 

RESPONSABILIZAÇÃO NOS TERMOS DO §2º DO ART. 104 DO CPC/2015. 

Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos termos da Portaria 

Conjunta 249/2020 do TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001123-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DILMA DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1001123-61.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: ANA DILMA DO NASCIMENTO 

SOUZA, brasileira, viúva, pensionista, portadora do RG/CI n. 0626235-0 

SSP/MT e inscrita no CPF/MF n. 808.534.631-15, residente e domiciliada na 

Rua das Margaridas, n. 511, Bairro Jardim Imperial, CEP: 78555-022 no 

Município de Sinop/MT. POLO PASSIVO: ANDERSON DO NASCIMENTO 

SOUZA, 35 anos, brasileiro, solteiro, repositor, portador do RG n. 

1421143-2 SSP/MT e inscrito no CPF n. 000.782.331-27, residente e 

domiciliado na Rua das Margaridas, n. 511, Bairro Jardim Imperial, CEP: 

78555-022 no Município de Sinop/MT. PESSOAS A SEREM INTIMADOS: 

TERCEIROS INTERESSADOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi decretada a interdição Anderson 

do Nascimento Souza, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais e negociais, nomeando como seu(sua)(s) curador(a)

(es/s) Ana Dilma do Nascimento Souza, que deverá prestar compromisso 

de bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com a sentença 

abaixo transcrita. SENTENÇA: Aos cinco dias do mês de dezembro do ano 

de 2019, às 14:00 horas, na sala de audiências da Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde 

presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) 

representante do Ministério Público, Dr(a). Thiago Henrique Cruz Angelini, 

foi determinado o pregão das partes para que a audiência tivesse início. 

Feito isso, verificou-se a presença da parte autora, Ana Dilma do 

Nascimento Souza, acompanhada da Defensora Pública, Dra. Luciana 

Barbosa Garcia e, ainda, o interditando, Anderson do Nascimento Souza, 

acompanhado do Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. Em 

seguida, o MM. Juiz passou a entrevistar o interditando, conforme registro 

fonográfico digital em anexo. O Defensor Público, enquanto curador 

especial do interditando, apresentou a seguinte manifestação: MM. Juiz, 

considerando competir ao autor comprovar os fatos alegados e diante da 

falta de elementos específicos de impugnação, contesto por negativa 

geral, pleiteando a improcedência da ação, caso não comprovados os 

fatos. Por sua vez, o representante ministerial manifestou-se da seguinte 

forma: MM. Juiz, analisando os autos e a prova colhida nesta audiência, o 

Ministério Público manifesta-se pelo deferimento da interdição pleiteada, 

limitando-se a interdição aos atos negociais e patrimoniais, com o objetivo 

de proteção do interditando, mantendo-se sua capacidade civil para todos 

os demais atos da vida civil. Após, a parte autora requereu a procedência 

da petição inicial e, em seguida, o M.M. Juiz deliberou no seguinte sentido: 

DELIBERAÇÃO: “Vistos etc. . ANA DILMA DO NASCIMENTO SOUZA 

ingressou com a presente ação de CURATELA de ANDERSON DO 

NASCIMENTO SOUZA, alegando, em síntese, que o interditando é seu filho 

e é portador da CID-10 F.72 (déficit intelectual severo), não conseguindo 

mais assumir os atos negociais, necessitando de cuidados nesse sentido. 

Assim, requer a sua nomeação como curador. Juntou documentos. 

Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora provisória 

(Id. 11865066), oportunidade em que foi designada audiência de 
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entrevista, que ocorreu neste ato. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

2. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a 

realização da audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, razão pela qual, 

passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. 2.1. A 

interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das 

pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, 

com a nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a 

vontade do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre 

Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente 

em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se 

verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios 

negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da 

previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência 

mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do Código Civil (com 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda 

pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o artigo 747 

e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que 

estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de 

Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, não bastassem os 

laudos médicos coligidos na inicial, a avaliação da deficiência do (a) 

interditando (a) pelo critério biopsicossocial, realizada pela equipe 

multiprofissional e interdisciplinar desta Comarca e acostada aos autos no 

Id. 26824804 atestou que a parte é autista (CID 10 F84.1) e apresenta 

limitações de predomínio intelectual, encontrando-se parcialmente 

dependente de cuidados de terceiros, sendo indicado pelo mencionado 

relatório e pela entrevista ora levada a cabo que a doença o incapacita 

para os atos patrimoniais e negociais, bem como para a administração dos 

seus bens. Consta, ainda, que a situação é duradoura e irreversível. Cabe 

salientar que o relatório multidisciplinar não foi impugnado pelas partes. 

Ainda, confirmando a incapacidade civil do interditando, em audiência de 

interrogatório restou gravado em vídeo que o interditando soube informar 

seu prenome, a data de nascimento e o nome dos pais e, apesar de 

trabalhar, não sabe o valor do dinheiro, mantendo, no entanto, todas as 

demais habilidades para os atos da vida civil. Destarte, as provas contidas 

nos autos indicam que o interditando não tem condições mínimas de gerir 

seus próprios atos negociais/patrimoniais. Tal situação, portanto, justifica 

sua submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser 

reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos 

negociais e patrimoniais, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da 

plena capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do 

Código Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de 

pedido de interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os 

artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de 

Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge 

ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é genitora do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o 

curador não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. 3. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Anderson do 

Nascimento Souza, devidamente qualificado nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais e negociais, 

nomeando como seu(sua)(s) curador(a)(es/s) Ana Dilma do Nascimento 

Souza, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o 

cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.2. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. 3.3. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. 3.4. Dou a presente por publicada em audiência. 

Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.” E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, digitei. 

SINOP, 25 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”, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 150 de 349



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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009955-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TEREZA CARNOSKI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR BERNARDO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

MARLENE BERNARDO SURDI (HERDEIRO)

MARLI BERNARDO (HERDEIRO)

LORENI SUTIL OAB - PR83586 (ADVOGADO(A))

FABIANA GARCIA AMARAL DE CASTRO OAB - PR26537 

(ADVOGADO(A))

VALDECIR LUNELLI BONFIN SUTIL OAB - PR64658 (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDES RIBEIRO BONFIN SUTIL OAB - PR47993 

(ADVOGADO(A))

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROSELENE BORGES BERNARDO BERTOLINO (HERDEIRO)

JAQUELYNE CARNOSKI BERNARDO (HERDEIRO)

JESSYCA CARNOSKI BERNARDES (HERDEIRO)

 

Intimar a inventariante nomeada, na pessoa de seu advogado, para que 

promova a juntada de fotocópia dos documentos pessoais de todos os 

herdeiros mencionados na petição de ID: 9557619, no prazo de 15 

(quinze) dias. Obs: Os prazos processuais estão suspensos nos termos 

da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, sendo considerado tempestivo os 

atos praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218, do 

CPC/15)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012895-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AISLA DE CARVALHO OAB - RO6619 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRLEI ALVES BUENO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

E. J. A. B. (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

M. A. B. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que tomar CIÊNCIA/MANIFESTAÇÃO acerca do(a/s) PETIÇÃO/DESPACHO 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 17703564 - Despacho) Ato 

Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via Diário 

da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC. “[... 2. Intime-se o 

inventariante para, no prazo de 15 dias, manifestar se possui interesse na 

conversão do presente inventário para o rito de arrolamento comum, 

apresentando, se o caso, suas declarações, a atribuição de valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela PGE) e Municipal, 

bem como regularizando a representação processual das menores 

Milenna Alves Bueno e Erick Jhonatan Alves Bueno e cópia integral do 

feito criminal indicado no id. 14741604. ...]”

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002509-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEVY CHARLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI CHARLES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1002509-92.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Assistência Judiciária Gratuita, Capacidade Processual, Citação, 

Ministério Público, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Provas, 

Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: LEVY CHARLES, brasileiro, 

casado, desempregado, RG: 353217 SSP/MS, CPF: 390.019.381-91, 

residente e domiciliado à Rua São Cristóvão, n. 33, Bairro São Cristóvão, 

Sinop/MT. POLO PASSIVO: DAVI CHARLES, brasileiro, solteiro, 

desempregando, RG: 680.928 SSP/MT, CPF: 459.129.551-68, residente e 

domiciliado à Rua São Cristóvão, n. 33, Bairro São Cristóvão, Sinop/MT. 

PESSOA A SER INTIMADA: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi 

DECRETADA A INTERDIÇÃO de Davi Charles, devidamente qualificado nos 

autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil nomeando como seu curador Levy 

Charles, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o 

cargo, em conformidade com a sentença abaixo transcrita. SENTENÇA: 

Vistos etc. 1. Trata-se de ação de interdição cumulada com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por LEVY CHARLES em face de DAVI 

CHARLES. Com a inicial, juntaram-se documentos. Recebida a inicial, o 

juízo nomeou o requerente como curador provisório do requerido, 

determinou a citação da parte requerida e designou audiência de 

entrevista (Id. 18156289). Durante a audiência de entrevista, o interditando 

fora entrevistado, ao passo que o Defensor Público, na qualidade de seu 

curador especial, impugnou o feito por negativa geral, requerendo a 

improcedência dos pedidos constantes na inicial (Id. 19393489). 

Acostou-se aos autos a avaliação da deficiência do interditando pelo 

critério biopsicossocial (Id. 24023235). O Ministério Público manifestou-se 

de forma favorável à procedência do pedido, indicando que a curatela 

deveria abranger todos os atos da vida civil, patrimoniais e negociais, 

disciplinados no art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do art. 

1.782 do Código Civil (Id. 24339543). 2. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 2.1. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo 

desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação do 

pedido inicial, precipuamente o laudo pericial acostado aos autos, razão 

pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. 2.2. 

A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa à proteção das 

pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, 

com a nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a 

vontade do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre 

Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente 

em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se 

verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios 

negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da 

previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência 

mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do Código Civil (com 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles 
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que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda 

pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o artigo 747 

e seguintes do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que 

estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de 

Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, não bastassem os 

laudos médicos coligidos na inicial (id. 18143726, p. 1-3), a avaliação da 

deficiência do interditando pelo critério biopsicossocial atestou que ele 

apresenta comprometimento psicossocial, razão pela qual conclui-se pela 

necessidade da curatela pretendida , conforme Id. 24023235. Em outros 

termos, a avaliação indicou que o interditando não reúne as condições 

mínimas para gerir sua própria vida ou administrar seus bens. Cabe 

salientar que a avaliação da deficiência do interditando pelo critério 

biopsicossocial não fora impugnada pelas partes. Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que o interditando não tem condições mínimas 

de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão 

aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 

concluir-se que o mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, 

sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Assim, 

comprovada a incapacidade do interditando, impõe-se diferenciar a 

legitimidade para requerer a interdição, disciplinada nos artigos 1.768 do 

Código Civil e 747 do Código de Processo Civil, da legitimidade para 

exercer a curatela, disciplinada no artigo 1.775, §§ 1º, 2º e 3º, do Código 

Civil. Com efeito, a legitimidade para requerer a curatela refere-se às 

pessoas que a lei confere o poder de pedir a interdição de outrem. 

Trata-se de ordem taxativa que não comporta ampliação (neste sentido: 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Comentários ao Código Civil. 1ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2003. Vol. 19. Pág. 445). Por outro lado, a legitimidade para 

o exercício da curatela, disciplinada pelo artigo 1.775, §§ 1º, 2º e 3º, do 

Código Civil, refere-se às pessoas que a lei confere o poder de exercer a 

curatela de outrem. Trata-se de ordem não taxativa que deve respeitar o 

melhor interesse do curatelado (neste sentido, novamente: AZEVEDO, 

Álvaro Villaça. Comentários ao Código Civil. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2003. Vol. 19. Pág. 466). De igual forma, o artigo 755 do Código de 

Processo Civil assevera que a curatela deverá ser atribuída a quem 

melhor possa atender aos interesses do curatelado. Confira-se: “Art. 755. 

Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” 

Vale ressaltar que, embora a regra seja respeitar a ordem legal 

disciplinada no artigo 1.775, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil, a existência de 

motivo grave, aferido de acordo com o melhor interesse da curatelada, 

pode resultar na nomeação de quem, de fato, represente o melhor 

interesse do interditando. No presente caso, constata-se que a 

observância à ordem legal, disciplinada no dispositivo citado alhures, se 

coaduna com o melhor interesse do interditando, porquanto o autor é seu 

irmão, conforme documentação de Id. 18143395 e 18143421, além de 

possuir aptidão para o exercício da curatela. Portanto, resta cristalino que 

o atual curador provisório do interditando é a pessoa mais apta a exercer 

o referido múnus, porquanto representa o melhor interesse deste. Por fim, 

com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o 

curador não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer à curatelada sem autorização 

judicial e que os valores porventura recebidos de entidade previdenciária 

ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da curatelada (CC, 

art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação de contas. 3. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Davi 

Charles, devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade 

civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil. Nomeio 

como seu curador Levy Charles, que deverá prestar compromisso de bem 

e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 3.1. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 3.2. 

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 3.3. 

Arquivem-se estes, com as baixas e anotações de estilo. 3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, digitei. SINOP, 25 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002021-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (AUTOR(A))

J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ZELINDO BOCASANTA OAB - PR19358 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002021-11.2017.8.11.0015 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ALIMENTOS 

promovida por ANA GABRIELLY DA SILVA, devidamente representada 

pela genitora JOSENEIDE DA SILVA, em face de JOSÉ ADELIR DA SILVA, 

requerendo a fixação de alimentos em seu favor, no importe de 42,68% 

(quarenta e dois, vírgula sessenta e oito por cento), além de metade das 

despesas extraordinárias em favor da requerente. Com a inicial, 

juntaram-se documentos. Recebida a inicial, o juízo arbitrou alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo e designou 

audiência de conciliação e determinou a citação do requerido (ID 

5517168). Durante a audiência constatou-se a ausência do requerido, 

embora tenha sido pessoalmente citado e constituído advogado, razão 

pela qual lhe fora decretada a revelia (ID 12619384). Em sequência, a 

parte autora ratificou os termos da inicial e pugnou pelo julgamento 

antecipado do feito, com a total procedência dos pedidos (ID 13566670). O 

Ministério Público requereu o julgamento antecipado do feito, com a 

procedência parcial do pedido (ID 16621306). É o relatório. Decido. 

Inicialmente, constata-se que o feito comporta julgamento antecipado, 

porquanto se enquadra na hipótese prevista no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Analisando o mérito da ação, entendo que a 

pretensão da parte autora merece guarida, senão vejamos. A pretensão 

alimentar é fulcrada na obrigação derivada do poder familiar, sendo certo 

que os pais têm a obrigação de prover a subsistência e educação dos 

filhos, cujo dever importa na obrigação legal de prestar alimentos. 

Outrossim, é sabido que, para a fixação do quantum devido a título de 

a l i m e n t o s ,  d e v e  s e r  o b s e r v a d o  o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade-razoabilidade, previsto no 

art. 1694, § 1º, do Código Civil, uma vez que não se pode onerar em 

demasia o alimentante, de modo a prejudicar lhe a própria sobrevivência, 

nem estabelecer pensão ínfima e insuficiente à manutenção do 

alimentando. No caso concreto, revela incontroverso que o requerido é 

genitor do menor, conforme certidão de nascimento acostada aos autos 

(ID 4856618). O cerne da presente ação, entretanto, gira em torno do 

“quantum” a ser fixado a título de alimentos. No que concerne às 

necessidades dos filhos menores, há que se considerar que se trata de 

menor com 06 (seis) anos de idade, sendo presumidas as suas 

necessidades básicas (alimentação, roupas, escola, lazer, etc.) para que 

tenham garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à 

educação, cultura e lazer. De outro lado, no tocante à possibilidade do 

requerido, embora não tenha sido produzida prova quanto aos seus 

rendimentos mensais, presume-se que não sejam inferiores a R$ 998,00 

(novecentos e noventa e oito reais), eis que essa quantia corresponde ao 

atual salário mínimo vigente. Contudo, denota-se que, embora tenha sido 

pessoalmente citado e intimado para comparecer à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, sendo que, inclusive, constituíra 

advogado, sequer contestou o feito, de modo que se mostra razoável 

considerar sua capacidade econômica em arcar com os alimentos 

conforme pleiteado à inicial, qual seja: 42,68% (quarenta e dois, vírgula 

sessenta e oito por cento) do salário mínimo, além de metade das 

despesas extraordinárias. Portanto, não havendo como comprovar suas 

reais condições econômico-financeiras, a partir da análise trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade-razoabilidade, entendo por 

oportuno fixar o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias (despesas 

médicas, farmacêuticas e materiais escolares), desde que não disponíveis 

na rede pública, que deverão ser comprovadas pela representante da 

menor mediante nota fiscal, que se mostra suficiente para a manutenção 

da menor e atende aos fins a que se destina. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código Civil e na Lei nº 

5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, condeno o requerido José Adelir da Silva a pagar 

mensalmente para sua filha Ana Gabrielly da Silva, a título de alimentos, a 

importância correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, 

além de 50% das despesas extraordinárias (despesas médicas, 

farmacêuticas e materiais escolares), desde que não disponíveis na rede 

pública, que deverão ser comprovadas pela representante da menor 

mediante nota fiscal. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários em razão da gratuidade de justiça 

deferida neste ato. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 11 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito *

Despacho Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1006616-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL VERISSIMO DE BARROS (REQUERENTE)

PATRICIA DAYANE SONAQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

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

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1006616-82.2019.8.11.0015 Vistos. Analisando os autos, observa-se a 

ausência de assinatura de ambas as partes no bojo da petição inicial, 

contrariando o disposto no artigo 731, do CPC. Assim, intimem-se as 

partes para sanar a omissão apontada, em cinco dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. No mesmo prazo e sob a 

mesma sanção, deverá discriminar os valores somados e abatidos para 

se chegar ao valor da causa apontado ao id 28742702. Ao final, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 24 de março de 2020 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002411-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LANZARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1002411-10.2019.8.11.0015 Vistos. Primeiramente, retifico, de ofício, o 

valor da causa para o montante de R$15.048,00, consoante dispõe o 

artigo 292, inciso III e IV, do CPC. Intimem-se as partes para recolherem 

custas processuais remanescentes, em quinze dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Após, ao Ministério Público 

em 30 dias. Em seguida, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 24 de 

março de 2020 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007039-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE TEREZINHA DARTORA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1007039-42.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Relações de Parentesco]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: MARLI MARIA 

PIRES DA SILVA, brasileira, casada, massagista, RG: 654968 SSP/MT, 

CPF: 027.454.981-69, residente e domiciliada na Rua Cabo Manoel 

Nascimento, n. 2278, Bairro Jardim Boa Esperança, Sinop/MT. CEP: 

78.553-853. POLO PASSIVO: MARILENE TEREZINHA DARTORA, brasileira, 

solteira, CPF: 746.431.421-20, residente e domiciliado na Rua Cabo Manoel 

Nascimento, n. 2278, Bairro Jardim Boa Esperança, Sinop/MT. CEP: 
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78.553-853. PESSOA A SER INTIMADA: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de 

que foi DECRETA A INTERDIÇÃO de Marilene Terezinha Dartora, 

devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

sua curadora Marli Maria Pires da Silva, que deverá prestar compromisso 

de bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com a sentença 

abaixo transcrita. SENTENÇA: Aos trinta dias do mês de outubro do ano de 

2019, às 15:45 horas, na sala de audiências da Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde 

presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) 

representante do Ministério Público, Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi 

determinado para que a audiência tivesse início, realizado o pregão das 

partes, se verificou a presença da parte autora, Marli Maria Pires da SIlva, 

acompanhado do advogado, Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães, e, 

ainda, o interditando, Marilene Terezinha Dartora, acompanhado do 

Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. Declarada aberta a 

audiência, o curador especial se manifestou nos seguintes termos: MM 

Juiz, trata-se de ação de interdição, em que se pretende a interdição total 

da parte ré para os atos da vida civil. Com o pedido vieram os documentos 

que atestam a condição clínica do(a) interditando(a). Em paralelo, faculta a 

Defensoria Pública negar os fatos, de maneira geral, nos termos do artigo 

341, parágrafo único do CPC. Assim, a Defensoria Pública pede a 

improcedência dos pedidos. Na sequência, as partes acima mencionadas 

foram cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a 

tomada da prova oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, 

da LJE, e do Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas 

acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio. 

Posteriormente, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), 

conforme registro fonográfico digital em anexo. Em seguida, a parte autora 

reiterou os termos da inicial, com a imediata declaração de interdição, com 

o que anuiu o representante do Ministério Público. Após, o M.M. Juiz 

deliberou no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: MARLI MARIA PIRES DA 

SILVA ingressou com a presente ação de CURATELA de MARILENE 

TEREZINHA DARTORA, alegando, em síntese, que a interditanda é sua 

irmã, com 06 (seis) meses de idade adquiriu Meningite que deixou sequela 

motora importante, conforme Laudo de Avaliação a Pessoa com 

Deficiência anexo, resultando em Sequelas Meningite Importante (SMI) – 

com Retardo Mental Grave (CID10 F72), o que a deixou sem aptidão para o 

trabalho, totalmente dependente, com marcha acometida de pouco 

equilíbrio com dificuldade para andar e comunicar-se em locais 

desconhecidos, sem portar qualquer nível de escolaridade, ante a 

deficiência mental grave, não se comunicando, às vezes atende ordens 

simples-primárias, conforme laudo anexo. Assim, requer a sua nomeação 

como curadora. Juntou documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi 

nomeada como curadora provisória, oportunidade em que foi designada 

audiência de entrevista, que ocorreu neste ato. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo 

desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação do 

pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de id. 20573025 

atestou que a parte requerida tem diagnóstico de CID 10: G82,0 / F72 / 

G09, necessitando do auxílio de terceiros para a realização de todas as 

suas atividades diárias e pela entrevista ora levada a cabo que a doença 

o incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens ou 

manifestar sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação é 

duradoura e irreversível. Cabe salientar que o laudo realizado por médico 

não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil 

da interditanda, em audiência de interrogatório restou gravado em vídeo 

que a interditanda não fala, não se locomove e sequer responde as 

perguntas realizadas de qualquer outra forma. Ademais, corrobora com o 

pedido inaugural o laudo de estudo biopsicossocial coligido ao id 

25454374, onde concluir que necessita a requerida ser representada em 

todos os atos de sua vida civil. Destarte, as provas contidas nos autos 

indicam que o interditanda não tem condições mínimas de gerir seus 

próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos 

da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade 

do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é irmã da 

interditanda, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditanda, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 
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do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Marilene Terezinha 

Dartora, devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade 

civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, 

nomeando como sua curadora Marli Maria Pires da Silva, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas 

Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT 

e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e da 

curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que a interdita poderá praticar autonomamente. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Dou a presente por 

publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de 

Sousa Nere, digitei. SINOP, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012130-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. R. (AUTOR(A))

E. D. C. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. R. 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: 

1012130-84.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado em audiência (Id. 

11490931). 2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

b, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas. Sem condenação em 

honorários. 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 27 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012716-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BATISTELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012716-53.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC). 2. Com os novos documentos carreados, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código 

de Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 

98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 3. Designo, em 

conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil, 

audiência de conciliação/mediação com o Núcleo Conciliatório desta Vara, 

neste foro, para o dia 13 de agosto de 2020, às 16:00 horas, mesmo 

horário da audiência designada no feito acima mencionado, a fim de dar 

maior celeridade ao processo e evitar maiores custos de deslocamento. 4. 

Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 5. Consigne-se que as partes deverão 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de 

seus advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 

695, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. Ciência à Defensoria Pública, se 

alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 7. Na audiência, se não 

for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 9. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 

10. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 

11. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Serve a presente 

decisão como mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 24 de março de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005182-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA VENANCIO BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005182-92.2018.8.11.0015 Vistos etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos 

autos. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Cancelando a solenidade outrora designada. Sem custas. Sem 

condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011189-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SILVA NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1011189-66.2019.8.11.0015 Vistos etc. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado nos autos (id 

28525601). 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. Sem sucumbência, ante a gratuidade da 

justiça que defiro às partes. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1009826-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO PEREIRA DE ANDRADE (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009826-78.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

ORDENADO: VALDOMIRO PEREIRA DE ANDRADE Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1005018-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005018-95.2020.8.11.0003 ORDENANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO ORDENADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc. I 

– CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003147-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N.C. RIBEIRO - DROGARIA (REQUERIDO)

NADIA CORREA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003147-91.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: N.C. RIBEIRO - DROGARIA, NADIA CORREA RIBEIRO Vistos 

etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001980-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO J PINTO - ME (REQUERIDO)

MAURICIO JOSE PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001980-39.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MAURICIO J PINTO - ME, MAURICIO JOSE PINTO Vistos etc. I 

– CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003058-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI I RISTER COMERCIO - ME (REQUERIDO)

ROSELI INACIO VALE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003058-68.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ROSELI I RISTER COMERCIO - ME, ROSELI INACIO VALE 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003052-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARSOM - SONORIZACAO E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SILVIO GARCIA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003052-61.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: SCARSOM - SONORIZACAO E ACESSORIOS PARA 

VEICULOS LTDA - ME, SILVIO GARCIA DE BRITO Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003045-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fistarol & Fistarol Ltda EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003045-69.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICIPIO DE PARANATINGA 
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REQUERIDO: FISTAROL & FISTAROL LTDA EPP Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003040-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTONIO DELA JUSTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003040-47.2020.8.11.0015 REQUERENTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO 

AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS REQUERIDO: VILSON ANTONIO 

DELA JUSTINA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo 

a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009217-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GARBELINE FONSECA OAB - MT23328/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEZAPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009217-61.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL 

REQUERIDO: MADEZAPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. I 

– CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009880-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES FEITOSA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009880-10.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: INES FEITOSA DE LIMA Vistos 

etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011429-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAPIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA OAB - SP349828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA APARECIDA MARTUCHI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011429-55.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICIPIO DE ITAPIRA 

REQUERIDO: ELZA APARECIDA MARTUCHI DE ALMEIDA Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011893-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR DEBASTIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011893-79.2019.8.11.0015 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: LEOCIR DEBASTIANI Vistos etc. 

I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014704-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA BOMSOLO ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014704-12.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTERIO DA FAZENDA 

REQUERIDO: AGRICOLA BOMSOLO ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos etc. 

I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014801-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CRISTINA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014801-12.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JUSSARA CRISTINA PAES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 
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DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015167-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDES PELEGRINI FERRARINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015167-51.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: LIDES PELEGRINI FERRARINI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015323-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARISTELA PALUDO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015323-39.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICIPIO DE GUARANTA 

DO NORTE REQUERIDO: SILVIA MARISTELA PALUDO - ME Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002691-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002691-44.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

(FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) REQUERIDO: LUCIA DE SOUZA Vistos 

etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de 

Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 

393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAM JUNIOR BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002499-14.2020.8.11.0015 AUTOR: WILIAM JUNIOR BARROS DE 

OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002508-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002508-73.2020.8.11.0015 AUTOR: JHEIMESON ALESSANDRO 

FONTANELLI DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002411-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002411-73.2020.8.11.0015 AUTOR: CLAUDINEY GONCALVES 

SIQUEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 
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dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE 

o Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014737-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE WILNES FRANZEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA FABIANA DA SILVA LINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014737-02.2019.8.11.0015 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANA PAULA 

SOARES DE ARAUJO, MARIA FABIANA DA SILVA LINO, REJANE WILNES 

FRANZEN ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Certidão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA CERTIDÃO Certifico que o Estado de Mato Grosso foi 

devidamente NOTIFICADO do DESPACHO ID. 28510955, porém, até a 

presente data não houve manifestação. CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) 10 de fevereiro de 2020 Despacho 

(4057463) ESTADO DE MATO GROSSO Representante: 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Expedição 

eletrônica (28/01/2020 19:07:19) FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

registrou ciência em 30/01/2020 09:02:19 Prazo: 3 dias 04/02/2020 

23:59:59 (para manifestação)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007362-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. C. (REQUERENTE)

ROGIANY FATIMA SCAPINI COMPARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007362-81.2018.8.11.0015 REQUERENTE: V. S. C., ROGIANY FATIMA 

SCAPINI COMPARIN REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO 

EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por VICENZO SCAPINI 

COMPARIN, menor, neste ato representado por sua genitora ROGIANY 

FÁTIMA SCAPINI COMPARIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. Aduz a inicial que o Autor “nasceu com uma condição rara, 

chamada de cranioestenose ou também conhecida como 

craniossinostose, tal doença consiste no fechamento precoce das 

suturas cranianas (espaços entre os ossos do crânio), o que não se trata 

de apenas uma alteração estética, pois há também a pressão 

intracraniana, precisa URGENTEMENTE de tratamento cirúrgico para que 

seja realizado o remodelamento ósseo para aliviar a pressão 

intracraniana, que aumenta conforme o cérebro se desenvolve”. (sic) 

Postulou pela concessão da tutela antecipada para compelir os 

Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento médico 

imprescindível para a manutenção da sua saúde, qual seja, “CIRURGIA DE 

CRANIOESTENOSE”. CARREOU DOCUMENTOS. Em Id. Num. 14503043 - 

Pág. 1 e 2, procedeu a EMENDA A INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em 

01/08/2018 conforme ID. 14509411, sendo DETERMINADO aos Requeridos 

que providenciassem, imediatamente, o procedimento pleiteado pelo 

Requerente. CITAÇÃO dos Requeridos, os quais ofereceram suas 

CONTESTAÇÕES. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 14664589 

arguindo preliminarmente sobre a ausência de interesse processual, e, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município de Sinop 

CONTESTOU em ID. 14777330 postulando pelo julgamento totalmente 

improcedente da presente ação. Pela parte Requerente foi apresentada 

IMPUGNAÇÃO em ID. 15294415 ao ESTADO DE MATO GROSSO e em ID. 

15295467 ao MUNICIPIO DE SINOP. BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 

20211692. NOTA FISCAL em ID. 16353046 com a discriminação dos 

valores e ALVARÁ JUDICIAL em ID. 21370727. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos 

jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse como condição da ação, deve 

ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que 

reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para 

obter este bem. O interesse materializa-se pelo binômio 

necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim 

pretendido. No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse 

processual da parte autora, uma vez que esta não obteve sucesso pelo 

Sistema Único de Saúde quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; 

precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde. No 

mais, sabe-se que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, 

lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte exercitar o direito de 
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ação sem a necessidade de esgotamento da via administrativa, pois assim 

estaria diante da flagrante injustiça e sob pena de infringência ao princípio 

constitucional do acesso à justiça. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. 

DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÕES DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO EXPRESSO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por VICENZO SCAPINI COMPARIN, menor, 

neste ato representado por sua genitora ROGIANY FÁTIMA SCAPINI 

COMPARIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. A SAÚDE DA 

POPULAÇÃO é DEVER do Estado e GARANTIA do cidadão, devendo 

aquele PROPORCIONAR o suficiente para o seu BEM ESTAR. Assim, com 

fundamento no PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, nenhum cidadão 

poderá SOFRER qualquer ato que atente contra a sua SAÚDE e coloque a 

VIDA em IMINENTE e CONCRETO RISCO. Trata-se, portanto, de DIREITO DE 

TODOS, UNIVERSAL E IGUALITÁRIO, não se submetendo a BARREIRAS 

GEOGRÁFICAS OU GEOPOLÍTICAS, a que também não se submete a 

moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o 

CIDADÃO BRASILEIRO. De sua vez, as AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE constituem um SISTEMA ÚNICO, apenas descentralizado 

administrativamente, o que NÃO IMPÕE DEVERES ESTANQUES a um ou a 

cada um dos entes federados, se não que a todos, INDISCRIMINADA E 

SOLIDARIAMENTE. Assim, o DIREITO À SAÚDE - DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL DO HOMEM, contido no artigo 6º da Constituição da 

República - declara em seu artigo 196 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a NORMA 

CONSTITUCIONAL não faz depender sua EFICÁCIA e sua POSITIVAÇÃO à 

existência de RECURSOS, à implementação de PROGRAMAS ou à edição 

de LEI INFRACONSTITUCIONAL. Assegura por si só, a quem, 

COMPROVADAMENTE CARENTE, o direito subjetivo ao ACESSO 

UNIVERSAL E IGUALITÁRIO às ações e serviços de SAÚDE para sua 

PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO. Contém, por isso, ELEMENTOS MÍNIMOS 

INDISPENSÁVEIS à sua APLICABILIDADE, a par de não ter o Constituinte 

expressamente remetido sua concreção ao legislador ordinário, pela 

clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o dispositivo em causa 

tem razoável densidade normativa: define o objeto do direito – 

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. Basta por isso, 

comprovadas a MOLÉSTIA e a CARÊNCIA, como no caso, para invocar o 

DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE assegurado no dispositivo 

constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é DIREITO FUNDAMENTAL no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. Como se vê, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - 

é RESPONSÁVEL pelas AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, não podendo, 

cada um e todos, ESQUIVAR-SE DO DEVER DE PRESTÁ-LOS de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, ACIONADO 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente a CIRURGIA DE CRANIOESTENOSE. Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 14509411, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO 

o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, 

“pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo 

que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada 

listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a 

condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor 

econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata 

na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os 

litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, 

Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, 

em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no 

PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para 

apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002926-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LODOVICO TURRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002926-45.2019.8.11.0015 AUTOR(A): LODOVICO TURRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE 

NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LODOVICO TURRA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, pessoa jurídica de direito público, 

representado pelo Senhor Procurador Geral do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. Aduz a inicial, que a parte Autora “atualmente com 77 anos de 

idade, fora diagnosticado com QUADRO DE INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO E LESÕES GRAVES BIARTERIAIS, ao realizar exame de 

Cateterismo, ficou constatado a gravidade de seu quadro clínico, pois 

possui lesões em ambas as artérias, e encontra-se aguardando pela 

realização do procedimento cirúrgico de REVASCULARIZAÇÃO 

MIOCÁRDICA”. Postulou pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a fim 

de determinar aos Requeridos, para “arcarem imediatamente, com todas 

as etapas da CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA (cirurgia 

de peito aberto) destinada a melhora do mesmo, bem como que sejam 

custeadas por estas, TODAS AS FASES SUBSEQUENTES OU 

CONSEQUENTES, a cirurgia, sem necessidade de quaisquer adiamentos, 

pois que, segundo constatado por Médica especialista, este é o único, o 

necessário e o imediato tratamento eficaz, sob pena de arcar com multa 

diária a ser arbitrada por este douto juízo em favor do Requerente”. (sic) 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. A TUTELA foi ANTECIPADA em 

28/02/2019 em ID. 18346426, sendo DETERMINADO aos Requeridos que 

providenciassem, imediatamente, o procedimento pleiteado pelo 

Requerente. CITAÇÃO dos Requeridos, os quais ofereceram suas 

CONTESTAÇÕES. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 18681932 

arguindo preliminarmente sobre a ausência de interesse processual, e, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município de Sinop 
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CONTESTOU em ID. 18461839 postulando pelo julgamento totalmente 

improcedente da presente ação. Pela parte Requerente foi apresentada 

IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 21550556. NOTA FISCAL 

19452901 com a discriminação dos valores e ALVARÁ JUDICIAL 

22077526. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse 

como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter 

necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da 

intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se 

pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento 

jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em 

ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não 

obteve sucesso pelo Sistema Único de Saúde quanto ao fornecimento do 

tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar 

o direito à saúde. No mais, sabe-se que a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte 

exercitar o direito de ação sem a necessidade de esgotamento da via 

administrativa, pois assim estaria diante da flagrante injustiça e sob pena 

de infringência ao princípio constitucional do acesso à justiça. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LODOVICO TURRA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, pessoa jurídica de direito público, 

representado pelo Senhor Procurador Geral do Município ou pelo Prefeito 

Municipal. A SAÚDE DA POPULAÇÃO é DEVER do Estado e GARANTIA do 

cidadão, devendo aquele PROPORCIONAR o suficiente para o seu BEM 

ESTAR. Assim, com fundamento no PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, 

nenhum cidadão poderá SOFRER qualquer ato que atente contra a sua 

SAÚDE e coloque a VIDA em IMINENTE e CONCRETO RISCO. Trata-se, 

portanto, de DIREITO DE TODOS, UNIVERSAL E IGUALITÁRIO, não se 

submetendo a BARREIRAS GEOGRÁFICAS OU GEOPOLÍTICAS, a que 

também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe 

ou o estaduano, é o CIDADÃO BRASILEIRO. De sua vez, as AÇÕES E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE constituem um SISTEMA ÚNICO, apenas 

descentralizado administrativamente, o que NÃO IMPÕE DEVERES 

ESTANQUES a um ou a cada um dos entes federados, se não que a 

todos, INDISCRIMINADA E SOLIDARIAMENTE. Assim, o DIREITO À SAÚDE - 

DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL DO HOMEM, contido no artigo 6º da 

Constituição da República - declara em seu artigo 196 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva 

ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se 

percebe, a NORMA CONSTITUCIONAL não faz depender sua EFICÁCIA e 

sua POSITIVAÇÃO à existência de RECURSOS, à implementação de 

PROGRAMAS ou à edição de LEI INFRACONSTITUCIONAL. Assegura por 

si só, a quem, COMPROVADAMENTE CARENTE, o direito subjetivo ao 

ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO às ações e serviços de SAÚDE para 

sua PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO. Contém, por isso, ELEMENTOS 

MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS à sua APLICABILIDADE, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. Basta por 

isso, comprovadas a MOLÉSTIA e a CARÊNCIA, como no caso, para 

invocar o DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE assegurado no dispositivo 

constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é DIREITO FUNDAMENTAL no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. Como se vê, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - 

é RESPONSÁVEL pelas AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, não podendo, 

cada um e todos, ESQUIVAR-SE DO DEVER DE PRESTÁ-LOS de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, ACIONADO 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente a CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCÁRDICA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da 

DECISÃO de ID. 18346426, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, 

os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte 

Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, 

deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que 

suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em 

valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro 

rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os 

litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, 

Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, 

em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no 

PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para 

apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004470-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO PRIMAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004470-05.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LIRIO PRIMAZ REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE DE 

TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por LIRIO PRIMAZ, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial, que a parte 

Requerente, “conta atualmente 64 (sessenta e quatro) anos de idade, e 

conforme se extrai do Laudo Médico assinado pelo Dr. Daniel Luiz Jorge - 

CRM/MT 4762 - paciente apresenta desmaios e tonturas arteriografia de 

artérias carótidas, apresenta estenose 67% de artéria carótida interna. 
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Necessita da realização de cirurgia, pois o comprometimento pode evoluir 

com entupimento da artéria e derrame cerebral com sequelas 

catastróficas e até óbito..”. Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem à parte 

Requerente o tratamento que necessita, qual seja, “ANGIOPLASTIA COM 

STENT DA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA ESQUERDA”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em ID. 12898918 

sendo DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem, 

imediatamente, o procedimento pleiteado pelo Requerente. CITAÇÃO dos 

Requeridos, os quais ofereceram suas CONTESTAÇÕES. O Estado de 

Mato Grosso CONTESTOU em ID. 13199611 arguindo preliminarmente 

sobre a ausência de interesse processual, e, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. O MUNICÍPIO DE SINOP contestou em 

ID. 14371889 postulando pelo julgamento totalmente improcedente da 

presente ação. A parte Requerente foi INTIMADA para apresentar 

IMPUGNAÇÃO, entretanto, permaneceu inerte conforme CERTIDÃO de ID. 

16474318. BLOQUEIO JUDICIAL em ID. 16041070. NOTA FISCAL em ID. 

14347582 com a discriminação dos valores e ALVARÁ JUDICIAL em ID. 

16410226. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse 

como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter 

necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da 

intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se 

pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento 

jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em 

ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não 

obteve sucesso pelo Sistema Único de Saúde quanto ao fornecimento do 

tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar 

o direito à saúde. No mais, sabe-se que a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte 

exercitar o direito de ação sem a necessidade de esgotamento da via 

administrativa, pois assim estaria diante da flagrante injustiça e sob pena 

de infringência ao princípio constitucional do acesso à justiça. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DO MÉRITO Inicialmente, cumpre anotar 

que o MUNICÍPIO DE SINOP ofertou CONTESTAÇÃO, entretanto fora do 

prazo legal, razão pela qual o mesmo reputa-se REVEL. Insta salientar que 

quando apresentada a CONTESTAÇÃO, mesmo que EXTEMPORÂNEA, a 

amplitude dos efeitos da revelia é MITIGADA, havendo, portanto, uma 

enorme distinção entre a real ausência do Requerido no processo (não 

apresentação da defesa), e a APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PEÇA, 

quando o Réu, tardiamente, exerce seu DIREITO DE DEFESA. Por 

derradeiro, infere-se que são INDISPONÍVEIS os DIREITOS DA FAZENDA 

PÚBLICA, eis que leva em conta a necessidade de PRESERVAÇÃO DO 

INTERESSE PÚBLICO e de sua PERMANÊNCIA, em cotejo com o interesse 

particular. Razão pela qual se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, nos 

termos do art. 345 do Código Processual Civil1, NÃO se pode falar em 

CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA. Superado 

tal esclarecimento, passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por LIRIO PRIMAZ, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. A SAÚDE DA POPULAÇÃO é DEVER do Estado e 

GARANTIA do cidadão, devendo aquele PROPORCIONAR o suficiente para 

o seu BEM ESTAR. Assim, com fundamento no PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA, nenhum cidadão poderá SOFRER qualquer ato que atente 

contra a sua SAÚDE e coloque a VIDA em IMINENTE e CONCRETO RISCO. 

Trata-se, portanto, de DIREITO DE TODOS, UNIVERSAL E IGUALITÁRIO, 

não se submetendo a BARREIRAS GEOGRÁFICAS OU GEOPOLÍTICAS, a 

que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o 

munícipe ou o estaduano, é o CIDADÃO BRASILEIRO. De sua vez, as 

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE constituem um SISTEMA 

ÚNICO, apenas descentralizado administrativamente, o que NÃO IMPÕE 

DEVERES ESTANQUES a um ou a cada um dos entes federados, se não 

que a todos, INDISCRIMINADA E SOLIDARIAMENTE. Assim, o DIREITO À 

SAÚDE - DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL DO HOMEM, contido no artigo 6º 

da Constituição da República - declara em seu artigo 196 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva 

ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se 

percebe, a NORMA CONSTITUCIONAL não faz depender sua EFICÁCIA e 

sua POSITIVAÇÃO à existência de RECURSOS, à implementação de 

PROGRAMAS ou à edição de LEI INFRACONSTITUCIONAL. Assegura por 

si só, a quem, COMPROVADAMENTE CARENTE, o direito subjetivo ao 

ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO às ações e serviços de SAÚDE para 

sua PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO. Contém, por isso, ELEMENTOS 

MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS à sua APLICABILIDADE, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. Basta por 

isso, comprovadas a MOLÉSTIA e a CARÊNCIA, como no caso, para 

invocar o DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE assegurado no dispositivo 

constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é DIREITO FUNDAMENTAL no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. Como se vê, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - 

é RESPONSÁVEL pelas AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, não podendo, 

cada um e todos, ESQUIVAR-SE DO DEVER DE PRESTÁ-LOS de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, ACIONADO 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente ANGIOPLASTIA COM STENT DA ANTÉRIA 

CORÓTIDA INTERNA ESQUERDA. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de ID. 12898918, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS QUANTO A 

DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DEIXO de CONDENAR os 

REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da 

CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No 

que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO 

CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se 

configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, 

NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento 

da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação 

conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua 

função jurisdicional de forma integral e gratuita. QUANTO AO ADVOGADO 

CONSTITUÍDO PELA PARTE DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO 

o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, 
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“pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo 

que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada 

listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a 

condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor 

econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata 

na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os 

litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, 

Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000). Por fim, 

em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no 

PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para 

apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005342-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA MOTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA SALINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005342-54.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS DA MOTA 

MAGALHAES REQUERIDO: JANAINA DA SILVA SALINA Vistos etc. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a veículo originalmente dado em 

pagamento para quitação de pensão alimentícia e, compulsando os autos, 

tem-se informação de que a demanda autônoma de fixação de alimentos 

distribuída sob o nº 11008-76.2016.8.11.0015 (cód. 271905) já teve 

prolação de sentença condenatória fixando o percentual de 30% sobre o 

salário mínimo vigente. Neste cenário, tenho por imprescindível ao deslinde 

deste feito que seja trazido aos autos, por qualquer das partes, as 

principais peças processuais do feito alimentar, a saber, petição inicial, 

contestação, impugnação à contestação, sentença e documentação que 

comprove o início do cumprimento do dever alimentar fixado na decisão 

interlocutória. Aportando nos autos a documentação acima requisitada, 

por qualquer das partes, no prazo de 10 dias, deverá ser intimada a parte 

adversa àquela que trouxe a documentação para que se manifeste em 

igual prazo. Por fim, a partir do encarte da documentação acima 

requisitada, ante o conteúdo sensível e abrigado pelo Segredo de Justiça, 

DETERMINO que a Secretaria deste Juízo torne o presente feito sigiloso. 

Decorrido os prazos acima, tornem os autos conclusos para deliberações 

e eventual prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013100-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA LEMKE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013100-84.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LOTERICA LEMKE LTDA - EPP 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a emenda a inicial 

(id nº 15383725) com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

requerido. Retifique-se o polo passivo para nele incluir o promovido 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO -DETRAN/MT. Cite-o para responder em até 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a parte requerida de 

que deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. 

Decorrido o prazo supra, intime-se o promovente para que, no prazo de 05 

dias apresente impugnação à contestação. Escoado os prazos supra, 

aportada ou não contestação e a impugnação à contestação, remetam-se 

os autos a tarefa específica “minutar sentença”. Serve a presente como 

mandado, carta precatória, ofício, carta de intimação/citação. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 24 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIKE WASHINGTON CHRISOSTOMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003403-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MIKE 

WASHINGTON CHRISOSTOMO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 17:45 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003407-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA 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. 1003407-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDVALDO 

PEREIRA 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: 06/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1003410-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRUNO ZUBLER MISTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ZUBLER TOMELIN OAB - MT21920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)
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PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1003410-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FABRUNO 

ZUBLER MISTURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL ZUBLER 

TOMELIN POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED 

FIN E INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 06/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 25 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: 1003414-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA PEREIRA (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. 1003414-63.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIANE DE 

OLIVEIRA PEREIRA 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: 06/05/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1003416-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BRITO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RIBEIRO DE CAMPOS (REU)

CLEOMAR ROQUE DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1003416-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO BRITO 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA HASSELSTROM 

POLO PASSIVO: CLEOMAR ROQUE DOS SANTOS e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003417-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS MARCOS (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. 1003417-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE DE JESUS 

MARCOS 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: 06/05/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEY CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003418-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RUDINEY 

CORDEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1006069-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006069-42.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RICARDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002280-35.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011446-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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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.: 1011446-28.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007440-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAGNES TAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007440-75.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001346-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME WESTPHAL BIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1001346-14.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

 

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

qual o tipo de conta o valor deve ser liberado mediante alvará: corrente ou 

poupança.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENCESLAU MAGNO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB - MT16355/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001966-26.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003420-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI OAB - MT24411-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TORRES (REQUERIDO)

IRINEU TONIETO SCALABRIN (REQUERIDO)

PEDRO HENRIQUE TORRES SCALABRIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003420-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WILLIAN 

VINICIUS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

ARRUDA SOARES PARPINELLI POLO PASSIVO: PEDRO HENRIQUE 

TORRES SCALABRIN e outros (2) 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: 06/05/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008015-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MALAQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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.: 1008015-83.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo. Nos termos da legislação vigente, intimo 

a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010191-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA COELHO VALENZUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO OAB - SP340968 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010191-98.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010191-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA COELHO VALENZUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO OAB - SP340968 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010191-98.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007063-70.2019.8.11.0015

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.: 1007063-70.2019.8.11.0015 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: 1008231-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO OLMO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008231-10.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000865-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE TOSHIO INABA (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.: 1000865-17.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011416-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011416-27.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANA THAIS PICININ (REQUERENTE)

ANDRE RAFAEL SCHONINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 8011000-71.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1006594-92.2017.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000642-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))
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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.: 1000642-64.2019.8.11.0015 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: 1011454-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011454-39.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006817-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEITE DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006817-74.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007168-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007168-18.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE CARVALHO GIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006433-14.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008886-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA BRITO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008886-50.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006715-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1006715-52.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006098-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA LIMA OAB - MG143864 (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006098-92.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006098-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA LIMA OAB - MG143864 (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006098-92.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008886-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NICODEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008886-79.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009642-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009642-88.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010717-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCIELLE DA CRUZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010717-65.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011830-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA SANDRA SALOME NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011830-88.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005656-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADIADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005656-63.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006617-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIA PAULA DOS REIS PAIXAO BRAGA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006617-67.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010550-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO RABELLO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1010550-48.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010727-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINHO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010727-12.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006643-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MENDES DA SILVA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006643-65.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo. Nos termos da legislação vigente, intimo 

a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012012-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSA DE OLIVEIRA ALVES (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))

 

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.: 1012012-40.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001009-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE FREITAS ESPRENDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1001009-25.2018.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010099-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA DO CARMO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010099-23.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010087-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010087-09.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002407-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS RODRIGUES FREITAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (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:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO OAB - PR17916 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA OAB - PR0038602A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002407-70.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000251-12.2019.8.11.0015 Certifico que os 

recursos são tempestivos, bem como a promovente requereu assistência 

judiciária gratuita e a promovida recolheu o preparo recursal. Nos termos 

da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012550-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA VITORIA PINHEIRO TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012550-21.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003427-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003427-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE ROBERTO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004505-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON PATRICK ANHAIA NUNES PAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004505-96.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003428-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEL RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003428-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOCIEL RIBEIRO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO 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: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001902-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO LIMA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001902-84.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012201-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012201-18.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo recursal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000634-92.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADY LAURA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006717-90.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003429-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003429-32.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE FELIPE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1001166-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FREITAS VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001166-66.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011633-87.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR A. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L PERUZATTO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011633-87.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 
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o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011615-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO MARCHETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO(A))

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011615-15.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010420-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARA APARECIDA PINHEIRO MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010420-29.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011165-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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.: 1011165-72.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE 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. 1003430-17.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE FELIPE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/05/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1010450-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DOS SANTOS FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010450-93.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003431-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINI SOARES CONTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003431-02.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JAQUELINI 

SOARES CONTINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 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: 06/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1012844-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUSA RUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1012844-73.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010217-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI CALGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 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.: 1010217-96.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009595-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009595-17.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SIQUEIRA SARAIVA (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. 1003432-84.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GERSON 

SIQUEIRA SARAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 06/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1013073-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SIMAO (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))

 

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.: 1013073-33.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013202-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MORENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1013202-38.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PAULINO DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

PROCESSO n. 1003433-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WILSON 

PAULINO DE LACERDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS DA 

SILVA BARBOSA, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN POLO 

PASSIVO: AYMORE 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: 

06/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 25 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: 1012059-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIANE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012059-14.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012315-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PESSOA BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA (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.: 8012315-37.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar nos autos o endereço atualizado 

da parte reclamada, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção (artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005664-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

ação (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; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012628-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELSON ALVES DE SOUZA (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))

 

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.: 1012628-83.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005664-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos, etc. 

1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

ação (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; 5. Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO (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.: 1006727-66.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias,quanto a 

correspondência devolvida pela empresa dos Correios.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000073-63.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL JEFFERSON DA 

SILVA, SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por DANIEL JEFFERSON DA SILVA E SAMPAIO 

SALDANHA FERREIRA, em face da sentença proferida no id nº 20462157 

aduzindo omissão quanto ao pedido do autor. Compulsando os autos 

verifica-se que os presentes Embargos comportam acolhimento. Assim, 

altera a sentença apenas para acolher o pedido do Embargante para 
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modificando a sentença nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE a presente ação CONDENAR a Reclamada a indenizar os 

Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), para cada Promovente, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros 

legais a contar da citação.” Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração opostos e DOUS-LHES PROVIMENTO. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011174-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZ IORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Em atenção a manifestação de id nº 28804515 deve-se 

observar que o acordo entabulado entre as partes (id nº 28001813) foi 

juntado aos autos em 14/01/2020 enquanto a sentença (id nº 27634902) 

foi proferida em 31/12/2019. Neste contexto fático é descabido o pedido 

de tornar sem efeito decisão judicial proferida em momento no qual não 

havia qualquer indício de acordo existente entre as partes; por fim, é 

salutar observar que simples petição não tem o condão de alterar 

sentença por não equivaler a recurso. Por fim a confusão causada 

decorre da inobservância que, houve a suspensão dos prazos 

processuais com fulcro no art. 220 do CPC, porém não houve a 

paralisação da atividade judiciária. Logo, proferida sentença, ou qualquer 

outro ato, durante o período de suspensão este somente será 

disponibilizado e publicado a partir do dia 21 de janeiro. Ressai dos autos 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 3.800,00 (id nº 28439055) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 28515638. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005374-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDMIR BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005374-25.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDMIR 

BATISTA. REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Vistos etc. Diante da 

satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando o trânsito em julgado da sentença (ID nº 16070792), 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto da penhora, via Bacenjud, registrada 

no ID nº 26507929, observando-se os dados bancários informados no ID 

nº 26757935. 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: 1012222-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA MARIA EVANGELISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(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

 

PROCESSO: 1012222-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADELINA MARIA 

EVANGELISTA DE SOUSA. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS. Vistos 

etc. Diante da concordância da parte requerente com o valor depositado 

em juízo pela requerida (ID nº 28036205), DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e intime-se 

a parte requerente para, em 5 dias, informar os dados bancários para 

levantamento do crédito. Com o aporte dos dados, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ, e, após, arquive-se com as baixas e anotações 

devidas. 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. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010589-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOZZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1010589-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL BOZZ 

DE MORAES. REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA. Vistos etc. Diante 

da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, EXPEÇA-SE em 

favor da parte promovente o competente ALVARÁ para levantamento da 

importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 26714331, 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 27234408. 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: 1001113-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SCHARNOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001113-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIO 

SCHARNOWSKI. REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT. Vistos 

etc. Diante da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando trânsito em julgado da sentença (ID nº 27220362), 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

30455219, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

30521800. 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: 1012035-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARRETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/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

 

PROCESSO: 1012035-83.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME 

BARRETO SILVA. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS. Vistos etc. Diante 

da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando o trânsito em julgado da sentença (ID nº 30270358), 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

28486268, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

28835367. 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: 1013167-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1013167-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA RAQUEL 

DA SILVA ALVES. REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO. Vistos etc. Diante da satisfação da obrigação, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

(ID nº 29499776) e, após, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância objeto do depósito 

judicial registrado no ID nº 30465237, observando-se os dados bancários 

informados no ID nº 30465234. 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: 1004193-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1004193-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCINALDO 

ALVES LIMA. REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Diante da 

satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença e, após, EXPEÇA-SE em favor da parte 

promovente o competente ALVARÁ para levantamento da importância 

objeto do depósito judicial registrado no ID nº 28486268, observando-se 

os dados bancários informados no ID nº 30263677. 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: 1013849-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA voluntário 

inaugurado pela promovida que efetuou o depósito do valor da 

condenação (id nº 30130040) havendo concordância da parte Requerente 

quanto aos valores (id nº 30230159). Diante da satisfação da obrigação, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 3.000,00 (id nº 30130040) 

conforme dados bancários informados no id nº 30230159. 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: 1010277-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(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

 

PROCESSO: 1010277-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO MIGUEL 

MARCHETTI DO NASCIMENTO. REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS. 

Vistos etc. Diante da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Considerando trânsito em julgado da sentença (ID nº 

30417746), EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento da importância objeto do depósito judicial 

registrado no ID nº 28701318, observando-se os dados bancários 

informados no ID nº 28806901. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005249-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE GUERREIRO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005249-91.2017.8.11.0015. AUTOR(A): LEONICE GUERREIRO CAMPOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009317-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009317-84.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JHONATAN DAMASCENO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 
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requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004549-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004549-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SILVIA PRESTES DIAS DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009326-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIY NUNES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009326-46.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ZENIY NUNES ALVES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 
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Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007755-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALIDE BAGNARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007755-40.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ALIDE BAGNARA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente, informando possível litispendência e pugnando pela extinção 

da ação, presumivelmente desistindo do presente feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004740-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA REGINA MORAES DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004740-63.2017.8.11.0015. AUTOR(A): KEILA REGINA MORAES DA 

SILVA SOUZA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005213-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005213-49.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANA PAULA MENDES DE 

ARRUDA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 
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virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005159-83.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIA ROSANE VIEIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005120-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005120-86.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIO PEREIRA DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005183-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BOGONY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005183-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MILTON BOGONY REU: 
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MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002468-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GARBELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002468-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS JOSE GARBELOTTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003209-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE LIMA SILVA LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003209-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLEIDE DE LIMA SILVA 

LUCCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 
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a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN AMORIM PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1000705-55.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ALLAN AMORIM 

PACHECO. REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013107-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE ENDERLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 8013107-88.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME. REQUERIDO(A): OLICE ENDERLE. 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil e SUSPENDENDO o processo até a integral liquidação da 

avença. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a parte 

exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da avença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012218-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA NUNES HIPOLITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1012218-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120. REQUERIDO(A): DEBORA NUNES 

HIPOLITO. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 
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carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil e SUSPENDENDO o processo até a integral liquidação da 

avença. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a parte 

exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da avença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005763-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARTINS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por DAYANE MARTINS BRITO em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. A promovente, por 

recomendação médica, pleiteou o fornecimento do medicamento 

ENOXAPARINA 40mg, 1 dose por dia durante a gestação sob o risco de 

trombose, abortamento ou perda fetal tardia eis que já apresentou 

histórico de perda fetal tardia e possui Síndrome do Anticorpo 

Antifosfolipideo conforme laudo e receituário médico (id nº 19367161). A 

primeira parte Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, ofertou 

contestação (id nº 20044917) suscitando inobservância do critérios 

fixados no Tema 106 do STJ para fornecimento do medicamento, ausência 

do medicamento postulado nas listas do SUS e existência de alternativas a 

este, impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, 

observância ao Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, 

pela inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a segunda requerida, 

MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação (id nº 19629776) suscitando 

preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito aduziu pela observância ao 

Princípio da Reserva do Possível, tratar-se de caso de alta complexidade 

de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e ausência de 

incapacidade financeira. A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

arguida não prospera por força de determinação constitucional, a 

prestação da saúde à população incumbe à União, Estados e Municípios, 

de forma solidária e, portanto, a ação que visa o cumprimento de tal 

obrigação pode ser dirigida a qualquer dos integrantes das três esferas 

de governo, conforme dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição Federal: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: […] II - cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”; Desse modo, 

sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma 

de cogestão, inexiste qualquer óbice em exigir o cumprimento da 

obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema. Neste 

sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com 

destaques: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. 

ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES (TEMA 98). SÚMULA 

7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a 

responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

todos os entes federados, incluindo o Estado recorrente. A propósito: 

AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, REsp 1761192/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 

17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda destacar que a matéria é tema de 

Repercussão Geral nos autos do RE nº 855178 RG/SE no qual houve a 

reafirmação da jurisprudência do C. STF: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 - grifo nosso)”. Cabe ressaltar, ainda, que eventual 

hipossuficiência do Município não é circunstância justificadora de sua 

exclusão do polo passivo, porquanto, como demonstrado, na qualidade de 

ente federativo, possui obrigação solidária na prestação dos serviços de 

saúde, independentemente da sua posição financeira frente aos demais. 

Diante disso, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e não havendo outras 

questões preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo ao 

mérito. A petição inicial veio acompanhada de receituário médico prescrito 

por médico indicando à promovente o uso do medicamento solicitado e 

confirmando a necessidade deste. A saúde é um Direito Fundamental do 

cidadão, petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser 

almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, 

conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal: “Art. 6º 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento sufragado pelo Supremo 

Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 
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DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou 

quais medicamentos cada ente deve fornecer. Uma vez que cada ente é 

corresponsável pela concretização do direito à saúde. Vide: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo 

passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de 

Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo 

Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por 

quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que 

solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão 

administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida 

regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, 

necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e 

Município, cumulativamente. Logo, não prospera o recurso, devendo ser 

mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda 

parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006812846, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em 02/04/2019- grifo nosso). Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência 

atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do 

possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos 

poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de 

forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento 

adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua 

necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento 

da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as 

políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça 

a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com 

destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA 

AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO 

CONHECIDO. […] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante 

os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundado no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recurso 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. Sendo que, no 

presente feito há demonstração da necessidade do medicamento 

prescrito. Incumbia à promovida a produção de prova quanto a ventilada 

capacidade financeira da promovente. Porém, ante a ausência de prova 

em tal sentido deve ser confirmada a tutela de urgência deferida ante o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos na jurisprudência pátria. DA 

PENHORA E ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO Em razão da inércia dos 

promovidos foi determinado no id nº 19692245 o bloqueio da importância 

de R$ 5.233,50, equivalente a três meses de tratamento, e efetivado no id 

nº 20095890 em observância ao orçamento de id nº 19660294. 

Posteriormente, determinou-se o bloqueio complementar da importância de 

R$ 6.105,75 conforme id nº 21889502 equivalente ao restante do 

tratamento. Sendo a constrição efetivada no id nº 22447395. As Notas 

Fiscais comprovando a prestação do serviço e entrega dos medicamentos 

foram juntadas aos autos nos ids nº 20269367, p. 3 e id nº 22399331, p. 3 

pela terceira DEBORA ADRIANA SAMUELSSON MENDOÇA – ME, inscrita 

no CNPJ nº 00.395.685/0001-12. Por fim, devidamente intimadas (id nº 

23150847) as partes requeridas deixaram transcorrer in albis o prazo 

para manifestarem-se quanto aos valores das Notas Fiscais apresentadas 

em cumprimento ao disposto no art. 10, §4º do Provimento nº 02/2015. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 19385935 e 

CONDENAR, solidariamente, as promovidas a fornecerem a promovente o 

medicamento ENOXAPARINA 40mg, 1 dose por dia durante a gestação, 

sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes para a 

efetivação da presente sentença. EXPEÇA-SE em favor de DEBORA 

ADRIANA SAMUELSSON MENDOÇA – ME, inscrita no CNPJ nº 

00.395.685/0001-12, o competente ALVARÁ para levantamento dos 

valores de R$ 5.233,50 (id nº 20095890) conforme Nota Fiscal de id nº 

20269367, p. 3 e R$ 6.105,75 (id nº 22447395) conforme Nota Fiscal de id 

nº 22399331, p. 3 e dados bancários informados no id nº 22399331, p. 1. 

Deixo de condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 
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CNGC. Se houver recurso inominado, intime-se a parte recorrida para 

suas contrarrazões em 10 dias e conclusos para o exigido juízo de 

admissibilidade recursal. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011300-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BIALESKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011300-50.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SOLANGE BIALESKI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por SOLANGE BIALESKI em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP. A promovente está gestante e é 

portadora de trombofilia hereditária CID D68.9. Necessita usar enoxaparina 

40 mg SC 1 vez ao dia até 30 dias após o parto”.conforme laudo e 

receituário médico (ids nº 23093695). Em sua contestação (id nº 

24388781) a primeira parte Requerida, ESTADO DE MATO GROSSO, 

ausência de interesse processual, arguiu pela existência de outros 

medicamentos fornecidos pelo SUS, impossibilidade de descumprimento da 

Lei Orçamentária, observância ao Princípio da Reserva do Possível e da 

Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da multa-diária. Por seu turno a 

segunda requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, ofertou contestação (id nº 

27725831) suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito 

aduziu pela observância ao Princípio da Reserva do Possível. A 

PRELIMINAR de FALTA DE INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; 

isto pois, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município o 

fornecimento de medicamentos e tratamento médico-hospitalar ao portador 

de moléstia que não possui condições financeiras de suportar o custo da 

medicação e tratamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à 

parte autora eleger qual ou quais Entes Públicos figurarão no polo passivo 

da demanda, pouco importando se se elegeu o Município e o Estado em 

litisconsórcio facultativo. Afinal, amiúde, a obrigação é originariamente 

solidária. Não prospera a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida 

por força de determinação constitucional, a prestação da saúde à 

população incumbe à União, Estados e Municípios, de forma solidária e, 

portanto, a ação que visa o cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida 

a qualquer dos integrantes das três esferas de governo, conforme dispõe 

o art. 23, inciso II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar 

da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, 

instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, inexiste 

qualquer óbice em exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos 

entes públicos integrantes do sistema. Neste sentido os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com destaques: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. 

ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES (TEMA 98). SÚMULA 

7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a 

responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

todos os entes federados, incluindo o Estado recorrente. A propósito: 

AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, REsp 1761192/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 

17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda destacar que a matéria é tema de 

Repercussão Geral nos autos do RE nº 855178 RG/SE no qual houve a 

reafirmação da jurisprudência do C. STF: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 - grifo nosso)”. Cabe ressaltar, ainda, que eventual 

hipossuficiência do Município não é circunstância justificadora de sua 

exclusão do polo passivo, porquanto, como demonstrado, na qualidade de 

ente federativo, possui obrigação solidária na prestação dos serviços de 

saúde, independentemente da sua posição financeira frente aos demais. 

Diante disso, REJEITO as PRELIMINARES suscitada e não havendo outras 

questões preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo ao 

mérito. A petição inicial veio acompanhada de exames e receituário médico 

prescrito por médico indicando à promovente o uso do medicamento 

solicitado e confirmando a necessidade deste (id nº 23093703) eis que 

portadora de trombofilia há risco gestacional. A saúde é um Direito 

Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que nada possa 

impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia para a 

população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição 

Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento sufragado pelo Supremo 

Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O DIREITO À SAÚDE 

REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 
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REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 

parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou 

quais medicamentos cada enten deve fornecer. Uma vez que cada ente é 

corresponsável pela concretização do direito à saúde. Vide: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo 

passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de 

Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo 

Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por 

quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que 

solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão 

administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida 

regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, 

necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e 

Município, cumulativamente. Logo, não prospera o recurso, devendo ser 

mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda 

parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006812846, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em 02/04/2019- grifo nosso). Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência 

atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do 

possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos 

poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de 

forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento 

adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua 

necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento 

da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as 

políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça 

a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com 

destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA 

AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO 

CONHECIDO. […] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante 

os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recurso 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. Sendo que, no 

presente feito há demonstração da necessidade do medicamento 

prescrito. Apesar de aduzir que existem outros medicamentos que podem 

substituir o medicamento solicitado pelo médico que assiste a promovente, 

nenhum dos promovidos demonstrou que aludidas opções são aplicáveis 

ao quadro clínico da promovente. Cabia e cabe ao médico que assiste o 

paciente prescrever o melhor tratamento. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Ausência interesse de agir. Pedido 

administrativo. Desnecessidade. Versando a demanda sobre fornecimento 

de medicamentos ou tratamento para prevenção da saúde, nada impede 

que a parte postule diretamente seu direito em juízo, garantia individual 

insculpida no art. 5º, XXXV, da CF, não se afigurando falta de interesse 

processual a ausência de prévio requerimento administrativo. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Atendimento 

preferencial. O médico que acompanha o paciente é que possuiu 

competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento 

correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do 

atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do 

paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em 

filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, 

pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico 

adequado, razão pela qual o atendimento preferencial não afronta os 

princípios da isonomia e da legalidade. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70080118193, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/01/2019 - grifo nosso). 

Compulsando os autos, verifico, que conforme ID 25005315, foi 

disponibilizado o medicamento, pelo prestador particular FARMACIA 

MEDEIROS E CIA LTDA , através de bloqueio judicial, com a devida 

expedição do competente alvará, conforme id 26143876. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR 

a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 23114622. 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. Se 

houver recurso inominado, intime-se a parte recorrida para suas 

contrarrazões em 10 dias e conclusos para o exigido juízo de 

admissibilidade recursal. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010997-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA FURLAN FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por GIOVANA FURLAN FRANCISCO 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. A 

promovente, por recomendação médica, pleiteou o fornecimento do 

medicamento ENOXAPARINA 60mg, 1 dose por dia durante a gestação e 

até 45 dias após o parto sob o risco de eventos tromboembólicos fatais 

em razão de ser portadora de trombofilia conforme laudo e receituário 

médico (id nº 22855451). A primeira parte Requerida, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ofertou contestação (id nº 24173108) suscitou preliminar de 

falta de interesse processual e no mérito impossibilidade de 

descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao Princípio da 

Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da 

multa-diária. Por seu turno a segunda requerida, MUNICÍPIO DE SINOP, 

ofertou contestação (id nº 26268161) suscitando impugnação à justiça 

gratuita, preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito aduziu pela 

observância ao Princípio da Reserva do Possível, tratar-se de caso de alta 

complexidade de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e 

ausência de incapacidade financeira. A PRELIMINAR de FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR não comporta acolhimento; isto pois, sendo a saúde 

um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, 

do Estado e do Município o fornecimento de medicamentos e tratamento 

médico-hospitalar ao portador de moléstia que não possui condições 

financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, sem prejuízo 

do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual ou quais 

Entes Públicos figurarão no polo passivo da demanda, pouco importando 

se se elegeu o Município e o Estado em litisconsórcio facultativo. Afinal, 

amiúde, a obrigação é originariamente solidária. A PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida não prospera por força de determinação 

constitucional, a prestação da saúde à população incumbe à União, 

Estados e Municípios, de forma solidária e, portanto, a ação que visa o 

cumprimento de tal obrigação pode ser dirigida a qualquer dos integrantes 

das três esferas de governo, conforme dispõe o art. 23, inciso II, da 

Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”; Desse modo, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice em exigir o 

cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do 

sistema. Neste sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, com destaques: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE 

PÚBLICA. ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES 

(TEMA 98). SÚMULA 7/STJ. […] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se 

no sentido de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema 

Único de Saúde é de todos os entes federados, incluindo o Estado 

recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira 

Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2017.[…] (STJ, 

REsp 1761192/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 - grifo nosso)”. Vale ainda 

destacar que a matéria é tema de Repercussão Geral nos autos do RE nº 

855178 RG/SE no qual houve a reafirmação da jurisprudência do C. STF: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 - grifo nosso)”. Cabe 

ressaltar, ainda, que eventual hipossuficiência do Município não é 

circunstância justificadora de sua exclusão do polo passivo, porquanto, 

como demonstrado, na qualidade de ente federativo, possui obrigação 

solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da sua 

posição financeira frente aos demais. Diante disso, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas e não havendo outras questões preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidade passo ao mérito. Ainda, 

IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA resta prejudicada por força 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 que isenta aos litigantes o 

pagamento de custas e taxas processuais na 1ª instância do Juizado 

Especial. Portanto, tal irresignação deverá ser objeto de arguição em 

eventual recurso à Turma Recursal. A petição inicial veio acompanhada de 

receituário médico prescrito por médico indicando à promovente o uso do 

medicamento solicitado e confirmando a necessidade deste. A saúde é um 

Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que nada 

possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia 

para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da 

Constituição Federal: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento 

sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. […] (STF, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: 

Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, 

p. 140 - grifo nosso)”. Conforme se verifica dos dispositivos acima, a 

norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de 

hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne 

à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: 

REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA 

CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . […]Ademais, a Constituição 

Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes 

públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, 

conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa 

diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, 

posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de 

Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada 
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parcialmente . (TJMT, Ap 32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. 

Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio 

da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve 

efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, 

pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela 

população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o 

Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, 

devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver 

essa interregulação. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou 

quais medicamentos cada ente deve fornecer. Uma vez que cada ente é 

corresponsável pela concretização do direito à saúde. Vide: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo 

passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de 

Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo 

Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por 

quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que 

solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão 

administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida 

regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, 

necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e 

Município, cumulativamente. Logo, não prospera o recurso, devendo ser 

mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda 

parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71006812846, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em 02/04/2019- grifo nosso). Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência 

atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do 

possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos 

poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de 

forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento 

adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua 

necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento 

da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as 

políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao 

direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso 

implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do 

possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça 

a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com 

destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA 

AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO 

CONHECIDO. […] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante 

os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades 

orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde 

e à vida, dada a prevalência desses últimos. […] (TJMT, 169626/2016, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo 

nosso)”. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte 

Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à 

saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à 

Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as 

determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia 

da saúde está fundado no princípio da dignidade humana, o qual faz cada 

cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma 

vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. A obrigatoriedade 

do Poder Público em fornecer medicamento não inserido na lista do SUS foi 

objeto de julgamento do tema nº 106 pela sistemática dos Recurso 

Repetitivos perante o STJ oriundo do REsp nº 1657156/RJ. Sendo que, no 

presente feito há demonstração da necessidade do medicamento 

prescrito. Incumbia à promovida a produção de prova quanto a ventilada 

capacidade financeira da promovente. Porém, ante a ausência de prova 

em tal sentido deve ser confirmada a tutela de urgência deferida ante o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos na jurisprudência pátria. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 19385935 e 

CONDENAR, solidariamente, as promovidas a fornecerem a promovente o 

medicamento ENOXAPARINA 40mg, 1 dose por dia durante a gestação, 

sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes para a 

efetivação da presente sentença. Cumpra-se o determinado na decisão de 

id nº 23290702 no que tange ao bloqueio da importância de R$ 24.208,00. 

Após, INTIME-SE as promovidas, para manifestarem acerca da 

documentação agregada, no id nº 26628248, no prazo de 10 dias, 

podendo os demandados adotar as providências necessárias, inclusive 

informar acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretárias de Saúde e de Fazenda e aos órgãos de controladoria interna 

(Provimento n. 02/2015, art. 10, §4º). Transcorrido o prazo acima sem 

manifestação dos requeridos, expeça-se o competente alvará de 

liberação, com o consequente levantamento dos valores bloqueados, a 

serem transferidos para o fornecedor (nota fiscal) em conta bancária 

informada no id nº 26627784. Deixo de condenar os promovidos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Se houver recurso inominado, intime-se a 

parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias e conclusos para o 

exigido juízo de admissibilidade recursal. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas. P.I.C.
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PROCESSO: 1001866-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON 

ROBERTO REIS DOS SANTOS. REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Vistos etc. Desnecessária a 

produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido, 

nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por ANDERSON 

ROBERTO REIS DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Cinge-se a controvérsia em 

averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano moral indenizável. 

Consigno inicialmente aplicarem-se ao caso as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, pois, conforme artigo 17 do referido diploma legal, 

“equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. Ademais, a 

hipossuficiência da parte autora é evidente, consubstanciada na extrema 

dificuldade, senão impossibilidade de provar que não manteve relação 

negocial com a empresa demandada, impondo-se, por conseguinte, a 

aplicação do disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus 

da prova em seu favor. Pois bem. Segundo extrato que instrui a inicial (id 

nº 12171165), a promovida negativou a parte autora por débito de R$ 

125,37 vinculado ao documento de origem nº 68203733. No ponto, embora 

a parte reclamada defenda que o débito foi originalmente contraído pela 

parte autora junto ao Banco do Brasil S/A, que lhe cedeu os direitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 188 de 349



creditórios, não apresentou prova documental acerca da origem da dívida. 

Do contrário, limitou-se a exibir termo de declaração de cessão do suposto 

crédito, bem como extrato informativo de operação de empréstimo 

supostamente contratado pelo autor junto ao Banco do Brasil S/A. Tais 

documentos, entretanto, desacompanhados de instrumento formal 

comprobatório da relação jurídica subjacente à cobrança, não se prestam 

à comprovação da sua regularidade. Não havendo a reclamada, portanto, 

se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) 

comprovando a existência do débito objeto do apontamento, a declaração 

da sua inexistência é medida que se impõe. Todavia, tendo em vista que, 

conforme extrato exibido no corpo da contestação, existem inscrições 

preexistentes à discutida nos autos, à luz da Súmula 385 do STJ não há 

que se falar em dano moral indenizável. Além disso, consoante recente 

entendimento exarado pela 4ª turma do STJ no julgamento do Agravo 

interno no REsp 1.713.376, a ilegitimidade de determinada inscrição em 

cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por 

dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação 

judicial. A propósito: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE 

CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS 

NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES 

EMOUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.1.A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial.2.Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ).3.No caso concreto deve ser considerado, também, que 

houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao 

devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em 

relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de 

incidência da Súmula 385/STJ.4.Agravo interno provido, para dar 

provimento ao Recurso especial. (STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.713.376, DJe: 06/03/2020)” Por todo o exposto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos. EXPEÇA-SE ofício 

aos órgãos de proteção ao crédito para excluírem o nome da parte 

Requerente do rol de inadimplentes com relação ao débito de R$ 125,37 

vinculado ao documento de origem nº 68203733. Em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Se houver recurso 

inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias 

e conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008779-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PASCHOAL NETO (REQUERIDO)

ORIDE FATIMA PASCHOAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 
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jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERMINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PERICIN ESPRENDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

OMNI BANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA OAB - BA20259 (ADVOGADO(A))

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. Em 

específico a promovente celebrou acordo com a promovida UZE 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA no id nº 29859899 e com a promovida 

OMNI BANCO S.A. no id nº 30185644. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLECIR CAMARGO ROZEGUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 
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acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS APARECIDO ROZEGUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR FERNANDES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012531-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA MICHELY SALES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 
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gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006634-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JUNIOR DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012997-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MACENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de feito em fase em CUMPRIMENTO de SENTENÇA de 

sentença (id nº 6045205) e acórdão (id nº 18572411) que condenaram 

solidariamente as promovidas, SUBMARINO VIAGENS e AZUL LINHAS 

AEREAS na restituição da importância de R$ 499,59 a título de danos 

materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. Certificado o trânsito em 

julgado (id nº 18572420) iniciou-se o presente cumprimento de sentença. 

Em 02/05/2017 (id nº 6760495) a promovida AZUL LINHAS AEREAS 

efetuou o pagamento da importância de R$ 305,95 equivalente a 50% do 

valor atualizado da condenação em danos materiais até aquela data. E, em 

15/05/2017 (id nº 7231772) a corré SUBMARINO VIAGENS efetuou o 

pagamento da importância de R$ 293,56 aduzindo equivaler a 50% do 

valor atualizado da condenação em danos materiais até aquela data, 

contudo, sem apresentar memória de cálculo. Quanto aos danos morais a 

promovida SUBMARINO VIAGENS efetuou o pagamento da importância de 

R$ 1.725,00 equivalente a 50% do valor da condenação (id nº 18794502) 

em 21/03/2019. Por fim, em 21/11/2019 a corré AZUL LINHAS AEREAS 

efetuou o pagamento da importância de R$ 4.254,41 (id nº 26539191). É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente no que tange ao 

DANO MATERIAL ao que se verifica não há qualquer questionamento 

quanto aos valores a serem levantados, porém, no que tange ao dano 

moral deve ser observado que a corré AZUL LINHAS AÉREAS efetuou o 

pagamento, ao que se verifica adimpliu com o valor integral da 

condenação. Considerando que a promovida SUBMARINO VIAGENS já 

havia quitando 50% do valor devido a título de danos morais deverá ser 

observada a mesma proporção no que tange ao valor pago pela corré 

AZUL LINHAS AÉREAS. Portanto, do valor total por ela depositado, R$ 

4.254,41, 50% deverá ser destinado a promovente e 50% restituído à 

promovida. Diante da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE em 

favor da parte promovente o competente ALVARÁ para levantamento 

integral dos valores depositados nos ids nº id nº 6760495, 7231772 e 

18794502, bem como 50% (equivalente a R$ 2.127,20) do valor 

depositado no id nº 26539191, conforme dados bancários informados no 

id nº 29856099. Por fim, em complementação, EXPEÇA-SE em favor da 

promovida AZUL LINHAS AEREAS o competente ALVARÁ de restituição 

da fração de 50% (equivalente a R$ 2.127,20) do valor depositado no id nº 

26539191 em conta bancária a ser informada nos autos, no prazo de 5 

dias. CANCELO os ALVARÁS anteriormente expedidos nos ids nº 

25962518, 27397816, 29912866 e 29912867. 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: 1009996-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de feito em fase em CUMPRIMENTO de SENTENÇA no 

qual o Exequente concordou com o valor depositado pelo Executado. 

Diante da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Em 

razão do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte 

promovente o competente ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 

15.980,96 (id nº 30342746) conforme dados bancários informados no id 

nº 30586373. 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: 1013701-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAIVA FONTOURA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 192 de 349



Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

RENAN GONCALVES DE BRITO OAB - MT26989/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. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 6.000,00 (id nº 29344446) 

conforme dados bancários informados no id nº 29545737. 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: 1013698-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAIVA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES DE BRITO OAB - MT26989/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (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. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 6.000,00 (id nº 29344458) 

conforme dados bancários informados no id nº 29545698. 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: 1000689-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Aportando nos autos o comprovante de depósito judicial, nos termos 

da cláusula “a” do acordo, desde logo, DETERMINO que se EXPEÇA em 

favor da parte Requerente, o competente ALVARÁ para levantamento dos 

valores de R$ 3.000,00 observando-se os dados bancários a serem 

informados pelo promovente. Deixo de condenar as partes no pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALKER ALEXANDRE ALFONSO DOS SANTOS OAB - MS22005 

(ADVOGADO(A))

LAIS SANTANA PARADISO OAB - MS16983 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER OAB - MT5233-B 

(ADVOGADO(A))

BARBARA LETICIA SAVIANI GONCALVES OAB - DF38483 

(ADVOGADO(A))

CLEICY FERREIRA PIRES DE FREITAS OAB - GO25487 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

RENATA PUCCINI TRINDADE OAB - MS18026 (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT10030-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em síntese a parte Embargante, SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, aduziu OMISSÃO na sentença quanto a 

retificação do nome do polo passivo e quanto ao marco inicial da correção 

dos juros de mora. Quanto ao primeiro tópico, retificação do polo passivo, 

a irresignação da parte Embargante não comporta acolhimento, eis que, 

pela análise da contestação juntada no id nº 5552118 não se verificou a 

elaboração do referido pedido em sede de preliminar. Quanto ao segundo 

tópico, correção dos juros, este comporta acolhimento, eis que a Súmula 

362, STJ limita-se a estabelecer o marco inicial para a atualização 

monetária. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para modificar o dispostivo sentencial 

que passará a tera seguinte redação, mantendo a sentença embargada 

em seus demais fundamentos: “Ex Positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para condenar a 

REQUERIDA à RESTITUIÇÃO do montante de R$ 2.097,50 (dois mil e 

noventa e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção 

monetária, pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do efetivo 

desembolso (súmula 54 do STJ). CONDENO a Reclamada ao pagamento da 
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quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença”. 

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 374897 Nr: 2326-07.2020.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deveras, conforme ressaltado pelo Ministério Público, a prestação 

jurisdicional, por este Juízo de cognição, esgotou-se com a prolação da 

sentença em 12.9.2019, estando os autos da respectiva ação penal 

pública (cód. 347687), inclusive, atualmente no Tribunal de Justiça, para 

análise dos recursos de apelação interpostos.

Desse modo, eventuais informações a respeito das condições da 

condenada no cárcere e pedidos tendentes a alterar a forma de 

cumprimento da pena, devem ser direcionados ao Juízo competente para a 

execução, a quem, inclusive, já foi remetida a guia de execução provisória 

referente à condenação (PEP SEEU nº 419-49.2019.811.0009).

Em consulta aos andamentos do referido processo executivo de pena, 

constata-se que o Juízo da Execução, competente para tanto, em 

19.3.2020, deferiu o pedido de prisão domiciliar formulado por Marcia 

Gomes de Oliveira Reis, de modo que a presente postulação, inclusive, 

perdeu seu objeto.

Diante disso, não conheço do novo pedido de “substituição por prisão 

domiciliar” [sic] formulado por Marcia Gomes de Oliveira Reis em 19.3.2020 

(fls. 36/37), e determino, preclusa a via recursal, o arquivamento dos 

autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006188-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FARID FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE MEDEIROS NAZARIO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

D. M. D. A. (HERDEIRO)

LUCAS MEDEIROS DE MORAES (HERDEIRO)

DANNYLO MEDEIROS NAZÁRIO (HERDEIRO)

 

Certifico que, em face da diligência negativa id 29447633, e manifestação 

da Fazenda Pública Estadual id 29892495, intimo a parte Autora a se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004497-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1004497-90.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

91.816,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: JOYCE FERREIRA DE 

SOUSA Endereço: RUA DAS BROMÉLIAS, CASA 01 QD. 03, (RES FLOR 

DO IPÊ), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-364 POLO 

PASSIVO: Nome: TAMAR BARROS DE ASSIS Endereço: RUA COLÔNIA 

UNIÃO, CASA 08, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78118-004 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 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, FIDELIS CANDIDO FILHO, digitei e 

assino. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007898-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GABRIEL SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

CLAUDIANI ALMEIDA NEVES (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA NEVES (REQUERENTE)

YOHANA GABRIELA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO SANTANA DAS NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, 

DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001110-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALO DE BARROS (REQUERENTE)

EDMILSON GONCALO BARROS (REQUERENTE)

EDNA GONCALINA DE BARROS (REQUERENTE)

EDIVALDO GONCALO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA requerente EDNA GONÇALINA DE BARROS, POR MEIO DE 

SUA ADVOGADA CONSTITUÍDA, para prestar contas no prazo de 15 dias, 

sob pena de incorrer no crime de desapropriação indébita, nos termo da r. 

sentença de id.25744531.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014256-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 1014256-78.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 194.800,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Assistência Judiciária 

Gratuita, Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]; Certifico que decorreu 

o prazo de suspensão requerido, razão pela qual, intimo a patrona da 

autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001880-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. H. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1001880-60.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 2.586,94; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]; Certifico 

que, em 10/02/2020, decorreu o prazo legal da intimação do Executado 

para efetuar o pagamento da dívida, conforme intimação realizada na 

Secretaria em 09/01/2020 - id 27894376, SEM NENHUMA MANIFESTAÇÃO. 

Pelo exposto, nos termos do Prov. 56/2007-CGJ, e considerando que a 

renúncia manifestada pelo Advogado da Autora - id 30032916, não se 

encontra em conformidade com o Art. 112, do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos para intimá-lo, ainda na qualidade de procurador da 

Exequente (Art. 112, § 1º, CPC), a manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020 FIDELIS CANDIDO FILHO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

 PJe 1011171-84.2019.8.11.0002

Requerente: IVAN GONÇALO DE

ALMEIDA

INTERDITADA: JOSIRENE APARECIDA

SANTANA DE ALMEIDA

SENTENÇA: (...) Ante o exposto e

pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e DECRETO A 

INTERDIÇÃO de

JOSIRENE APARECIDA SANTANA DE ALMEIDA, declarando-a 

relativamente incapaz, na

forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de acordo com o artigo

1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, nomeio, neste ato como

curador da interdita o Sr. IVAN GONÇALO DE ALMEIDA, que deverá 

prestar

compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os limites da 

curatela

não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis do interdito, 

dispensando-se

a especialização de hipoteca legal. (...)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1017248-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA OAB - MT27278/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1017248-12.2019.8.11.0002. VISTOS etc. WELLITON 

PAULO DE OLIVEIRA SEBBEN e DAMARIS ARILSE BORGES, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação 

do divórcio, partilha de bens, definição da guarda, direito de convivência, 

pensão alimentícia (Id. 26042346). Pugnaram pelo decreto de divórcio. O 

Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela procedência do 

pedido constante na inicial, com a consequente homologação do acordo 

(Id. 26698192). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. DO DIVÓRCIO. Ao 

tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, 

§ 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da 

atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo 

menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se 

falar em prévia separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os 

cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo 

anuência dos envolvidos, preservados os interesses da filha menor de 

idade, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isento de custas (Id. 26191628). Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que a autora voltará a usar o nome de solteira e que os bens 

foram partilhados entre as partes. Lavre-se termo de guarda 

compartilhada em favor dos genitores. Em seguida, arquive-se com baixa 

na distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de Março de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002403-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. S. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA OAB - MT25872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002403-72.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos c/c Guarda. Por meio de decisão (Id. 

18698217/19826633), foi determinada a emenda à inicial. Intimada por 

Advogada, o autor quedou-se inerte, como se vê (Id. 26237594). A parte 

autora não foi localizada para intimação pessoal (Id. 26817864). O 

Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo sem resolução 

do mérito (Id. 27453901). Diante da inércia da parte, bem ainda a inépcia 

da petição inicial, de rigor a extinção deste processo sem análise do 

mérito. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a 

petição inicial, e, com fundamento no art. 485, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. P. R. I. Isento de custas (Id. 18698217). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 24 de Março de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1019684-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO KNIHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO KNIHS OAB - MT15242/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DA SILVA GOMES KNIHS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 
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DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1019684-41.2019.8.11.0002. VISTOS etc. A filha, 

menor de idade, vive com a mãe, em Cuiabá. Assim, com fundamento no 

art. 53, I, "a", do CPC, determino a remessa dos autos a uma das Varas de 

Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, competente para análise do 

pedido. Intime-se o autor e o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007387-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO BISPO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LUIZ DA SILVA (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007387-65.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio Inventariante o requerente. Intime-se para assinar o termo 

correspondente. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002284-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

LIDIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JONAS RODRIGUES (REQUERENTE)

AUREA RODRIGUES (REQUERENTE)

MIRIA RODRIGUES (REQUERENTE)

NOEMI RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

REGINALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

ARELI MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

MARLI RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ABRAAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE RODRIGUES (REQUERIDO)

ANA MENDES RODRIGUES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1002284-48.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À Advogada da Inventariante 

para trazer o comprovante do pagamento da diligência do(a) Oficial de 

Justiça para expedição do mandado de citação da Herdeira no prazo de 

10 (dez) dias. Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011906-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES PARPINELLI BIFFI (REQUERENTE)

PAULO CESAR PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELODIA MORENO PARPINELLI (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1011906-20.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Parte 

Autora para cumprir a decisão de ID 24028008 integralmente no prazo de 

10 (dez) dias. Várzea Grande/MT, 25 de março de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008183-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. S. S. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVENY LORRAYNE SOUZA DE LARA OAB - 059.328.771-11 

(REPRESENTANTE)

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. S. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008183-56.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. A guarda, se acolhida, é conferida à mãe, que não integra o pólo 

ativo da ação, a não ser como representante da filha. Ocorre que a autora 

deve figurar nos autos em nome próprio, em relação a guarda. Intime-se 

para emenda, e, ainda, para trazer aos autos procuração em nome da filha 

representada pela mãe, eis que a procuração trazida aos autos está em 

nome da genitora. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009920-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. T. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. B. (TESTEMUNHA)

 

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. 

Considerando-se que a guarda de CECILIA TONET BENEDT e LUCAS 

TONET BENEDT, está sendo discutida nos processo n. 

1015875-43.2019-811.0002 (Declaratória de União Estável) em tramite 

perante essa especializada, bem como no processo n. 

1014432-57.2019.811.002 (Declaratória de União estável) atualmente em 

tramite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher dessa comarca, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclareça o pedido sob pena de indeferimento. 

Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002329-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN NATALI MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE ALMEIDA LEITE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 PROCESSO PJE - 1002329-23.2016.8.11.0002. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. 

REQUERENTE: G.M.M., representado por sua genitora EVELIN NATALI 

MARQUES DE OLIVEIRA. REQUERIDO: FLAVIO DE ALMEIDA LEITE. Vistos. 

Considerando a necessidade de se produzir prova acerca da real 

paternidade do requerente, determino a realização de prova pericial 

(D.N.A), intimem-se as partes para que compareçam no dia 21/05/2020 no 

horário das 14h às 17 horas, ao Laboratório TECNO X, localizado no 

âmbito do hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, a fim de ser 

coletado material necessário à realização do exame de D.N.A, devendo 

constar no mandado de que o não comparecimento dos requeridos 

acarretará na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial 

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil. Defiro as prerrogativas contidas no artigo 
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275, § 2º do Código de Processo Civil. Juntado o laudo pericial, dê-se 

vistas para as partes, e ao Ministério Público. Às 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: 1008542-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO Certifico que, impulsiono os presentes autos, para intimação da 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado para no prazo legal 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. VÁRZEA GRANDE, 

24/03/2020. TÂNIA SEBASTIANA RODRIGUES TÉCNICA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005085-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VIEIRA OAB - SC20979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005085-34.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EXECUTADO: 

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP Vistos... Altere a Sra. Gestora a capa 

dos autos e informações no sistema Apolo, vez que se trata de 

Cumprimento de Sentença. Tratando-se de cumprimento de sentença e na 

nova nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e parágrafos, já 

tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença 

é atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o 

devido cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias. Em não 

sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e 

honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, 

acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em não sendo 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde 

logo mandado de penhora e avaliação. Intime-se ainda o executado para 

que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 

15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000970-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFIL TELHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PJE n. 1000970-04.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID 

n.29372644 de 18/02/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016615-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PJE n. 1016615-98.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

28787520 de 03/02/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004468-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1004468-40.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

29182078 de 13/02/2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019601-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF PREVIDENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CORDELLA RIBEIRO OAB - PR41289-O (ADVOGADO(A))

VICTOR ADOLFO POSTIGO OAB - SP240908 (ADVOGADO(A))

LUCYANNA JOPPERT LIMA LOPES OAB - PR24484-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1004468-40.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

29178561 de 13/02/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000732-82.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ARGEMIRO BATISTA DA SILVA RÉU: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por Agemiro Batista Da Silva, em desfavor de Banco 

Itaucard. Oportunizada prazo de quinze dais para que a parte autora 

emendasse a inicial, está não o fez, conforme certificado à Id. nº 

19896106, estando o feito no aguardo da parte desde dezembro/2017. 

DIANTE DISSO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, c/c art. 295, IV, ambos do NCPC e, em consequência, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, I, do mesmo codex. Feito sem custas finais por ser o 

credor beneficiário da justiça gratuita, posto que já deferida. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não ter sido formada a relação 

processual. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008772-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON PELLISARI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELLO FERREIRA OAB - SP339541 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008772-48.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDERSON PELLISARI DA SILVA REU: MOVEIS ROMERA 

LTDA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em 

sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado 

em órgãos restritivos de crédito por dívida já quitada junto a ré, recebo-o 

na forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida já paga, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, ou a suspensão das supostas 

dívidas, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria 

será pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil 

reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome 

inscrito no rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu se 

abstenha de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes referentes aos 

valores aqui discutidos, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 

(trezentos reais), para caso de descumprimento da medida. Para tanto, 

com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 18/05/2020, às 

09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016637-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIRA APARECIDA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1016637-59.2019.8.11.0002. 

EMBARGANTE: THAIRA APARECIDA DA SILVA EMBARGADO: MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos... 

À devedora para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se quanto à 

impugnação à assistência judiciária arguida na impugnação. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, venham-me conclusos para julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito plantonista

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011393-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITANEL LOURENCO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011393-86.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA, FLAVIO RIBEIRO DA SILVA 

REU: ITANEL LOURENCO DA SILVA Vistos... Ao réu para no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se quanto à impugnação à assistência judiciária 

arguida na impugnação. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

venham-me conclusos para saneamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE BENTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE BENTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUCIANO HAUSCHILD OAB - DF41507 (ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, bem como a impugnação. Impulsiono, ainda, para intimar 

as partes sobre as provas que pretendem produzirem. 16 de março de 

2017 EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

Polo ativo: [THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 

(ADVOGADO), EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 

616.207.774-87 (AUTOR), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 

007.319.501-43 (ADVOGADO), CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A - 

CNPJ: 88.076.302/0001-94 (RÉU), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 

281.817.782-00 (ADVOGADO)] 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUCIANO HAUSCHILD OAB - DF41507 (ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação foi apresentada 

tempestivamente, bem como a impugnação. Impulsiono, ainda, para intimar 

as partes sobre as provas que pretendem produzirem. 16 de março de 

2017 EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 

Polo ativo: [THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 

(ADVOGADO), EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 

616.207.774-87 (AUTOR), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 

007.319.501-43 (ADVOGADO), CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A - 

CNPJ: 88.076.302/0001-94 (RÉU), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 

281.817.782-00 (ADVOGADO)] 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003042-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDRIELE ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DO AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003042-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDRIELE ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY APARECIDO LOPES (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY APARECIDO LOPES (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000057-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIR ROBERTO WEBER (REU)

JOE MOACIR WITCZAK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM OAB - PR33253 (ADVOGADO(A))

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

MOEMA VIANA REGINATO MENDES OAB - MT12023-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A R WEBER - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM OAB - PR33253 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000057-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIR ROBERTO WEBER (REU)

JOE MOACIR WITCZAK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM OAB - PR33253 (ADVOGADO(A))

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))
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RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

MOEMA VIANA REGINATO MENDES OAB - MT12023-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A R WEBER - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM OAB - PR33253 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000057-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIR ROBERTO WEBER (REU)

JOE MOACIR WITCZAK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM OAB - PR33253 (ADVOGADO(A))

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

MOEMA VIANA REGINATO MENDES OAB - MT12023-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A R WEBER - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

VALMOR TAGLIAMENTO BREMM OAB - PR33253 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004159-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LORENA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MAINARDI TAMIOZZO FONSECA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004159-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LORENA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MAINARDI TAMIOZZO FONSECA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001350-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA CABRAL (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001350-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA CABRAL (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003937-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAU LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003937-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAU LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (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))

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR PARTES SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DO TJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004514-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MICHELIN DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação quanto a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente, ainda, INTIMO, as partes no prazo de 10(dez) dias para 

especificarem as provas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004514-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MICHELIN DE LIMA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação quanto a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente, ainda, INTIMO, as partes no prazo de 10(dez) dias para 

especificarem as provas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000732-82.2017.8.11.0002 AUTOR: ARGEMIRO BATISTA DA 

SILVA RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º, do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, a discussão gira em torno de 

suposto ato ilícito praticado, configurando-se, assim, causa de natureza 

eminentemente civil. 3. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há em um dos polos uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda, que deverá ter conteúdo financeiro e não 

puramente indenizatório. 4. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO IMPROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos polos da contenda. (CC 

31434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA SECURITÁRIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – MATÉRIA 

EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a questão tratada 

na ação tem natureza eminentemente cível, a competência para o 

processo e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não 

das varas especializadas de direito bancário. (CC 1399/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). 

5. Dessa forma, remetam-se os autos ao juízo de origem. 6. Às 

providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006344-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIZARDO BARROSO OAB - RJ8632 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006344-93.2020.8.11.0002. 

EMBARGANTE: CARDOSO & PINHEIRO LTDA EMBARGADO: SUL 

AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos... Se no prazo, o que 

deverá ser certificado, recebo os Embargos à Execução sem 

outorgar-lhes efeito suspensivo (NCPC, art. 919). Intime-se a parte 

credora para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo arguidas 

preliminares ou juntados novos documentos, à parte devedora para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias e conclusos para sentença 

(NCPC, art. 920, I e II). Caso contrário, conclusos para julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015269-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1015269-15.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME EXECUTADO: 

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA Vistos... Cite-se a parte devedora 

para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o 

pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004550-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS S M LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASAMATA COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CICERO DE ALMEIDA SARAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004550-37.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS S M LTDA - 

ME EXECUTADO: CICERO DE ALMEIDA SARAIVA, CASAMATA COMERCIO 

DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA - ME Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 
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e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020409-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CARLOS TORRES RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020409-30.2019.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELSON CARLOS TORRES RIBEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E 

TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO Vistos... Da análise dos 

autos, observo que o autor incluiu no pólo passivo CARTORIO DO 

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO, mas 

de sob a luz do art. 22 da Lei n. 8.935/94, não existe a previsão de que 

tabelionatos, comumente denominados "Cartórios", responderão por 

eventuais danos que os titulares e seus prepostos causarem a terceiros. 

Isso se dá ao fato do cartório extrajudicial não deter personalidade jurídica 

e, portanto, deverá ser representado em juízo pelo respectivo titular. 

Dessa forma, em virtude da vigência do Novo Código de Processo Civil, 

oportunizo ao autor a emendar da inicial, devendo adequar seus fatos e 

fundamentos nos termos dos artigos 319, 320 e 334, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Feito 

isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008864-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEZILEI VANISLEI MONTEIRO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008864-26.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME REU: NEZILEI VANISLEI MONTEIRO Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou documento que comprove a mora do 

réu, portanto, hei por bem em oportunizar prazo de 15 (quinze) dias para 

que o faça, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011110-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUKBOX - MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS LIMITADA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON MARCELO SEVERIANO DO CARMO OAB - SP149015 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011110-29.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 

EPP REQUERIDO: LUKBOX - MONTAGEM DE PAINEIS ELETRICOS LIMITADA 

- EPP Vistos... Diga a parte contrária sobre os declaratórios de Id. nº 

26356461. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004429-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA COSTA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTPREV SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES CHAVES OAB - RS55925 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004429-43.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: REGINA DA COSTA FORTES REQUERIDO: INVESTPREV 

SEGURADORA S.A. Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum 

de quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005001-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005001-04.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCIA APARECIDA DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Determino a 

renovação da intimação do Sr. Perito nomeado à Id. nº 14673671, para 

dizer em quinze dias, se possui interesse na realização da respectiva 

perícia, devendo apresentar proposta de honorários. Em não havendo 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000239-42.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS DE LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de pedido de revisão 

dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré. Em que 

pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, concernente a R$ 

3.3744,94 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos) reais, remunera condignamente o profissional, isso porque, a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de averiguar os 

problemas elétricos e cargas da unidade consumidora e análise de 

compatibilidade do consumo faturado durante o período sobre o qual 

recaiu a recuperação de consumo, aliando-se ainda, à confecção do 

laudo, que envolve a análise dos quesitos e consequentes respostas. 

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais 

fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios 

objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um 

arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da 

razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa 

remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado. 

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente 

com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo 

com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, 

sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico. Ainda, 

entendo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo para a 

apresentação de recurso próprio, estando inclusive o prazo, já decorrido. 

No impulso, intime-se o Sr. Perito para que indique o dia para a realização 

da perícia. Aguarde-se o deposito dos honorários. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005777-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SILVA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005777-04.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): SUELI SILVA DA CRUZ REU: MOTO RACA LTDA Vistos... 

Determino a renovação da intimação do Sr. Perito para que indique nova 

data para a realização da respectiva perícia. Indicada nova data, 

intimem-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005767-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005767-57.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): PATRICIA SOUZA DE ALMEIDA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Determino a renovação 

da intimação do Sr. Perito para que indique nova data para a realização da 

respectiva perícia. Indicada nova data, intimem-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004514-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MICHELIN DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004514-97.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JANAINA MICHELIN DE LIMA REU: MRV ENGENHARIA, PRIME 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos... Determino a renovação 

da intimação do Sr. Perito nomeado à Id. nº 15527529, para dizer em 

quinze dias, se possui interesse na realização da respectiva perícia. Em 

não havendo manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009253-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009253-11.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: JOANA D ARC DE OLIVEIRA 

SANTOS Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009221-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARTINA MATTO MASAY LEITE (AUTOR(A))

SERGIO BORDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDALINA DE OLIVEIRA (REU)

AMELIA KAUFFMANN (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009221-06.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SERGIO BORDIN, LIDIA MARTINA MATTO MASAY LEITE REU: 

AMELIA KAUFFMANN, JORDALINA DE OLIVEIRA Vistos... Emende a 

autora a inicial, juntando aos autos a identificação dos imóveis 

confrontantes e seus proprietários, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003083-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MORAIS ONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003083-57.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: VANESSA MORAIS ONORATO REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado 

e levando-se em conta que as circunstâncias da causa presumem ser 

improvável a transação em audiência preliminar, pela economia e 

celeridade processuais passo ao saneamento do feito. Postergo a análise 

da preliminar de NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, 

por entender que além de se confundir com o mérito, necessário se faz a 

realização do laudo pericial para estipulação de valores. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que A ausência de requerimento administrativo não 

implica carência de ação por falta de interesse de agir, não se podendo 

estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de 

pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional 

estabelecida no art. 5º XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". No mais, não havendo matéria 

de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

remetendo-o à instrução e delimito que a prova deverá versar sobre a 

quantificação da lesão sofrida pela parte autora mediante perícia médica. 

No caso concreto, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e 

das lesões dele decorrentes, mas não a extensão da invalidez da autora. 

A condição de hipossuficiência do autor não deve apenas ser examinada 

sob o aspecto técnico e informativo, mas também deve ser observada a 

sua incapacidade econômico-financeira, visto que litiga sob o pálio da 

gratuidade de justiça e, sendo imprescindível a produção de prova pericial 

para a solução da lide, entendo ser cabível a inversão do ônus da prova, 

pelo que desde já o faço, ficando a parte requerida responsável pelo 

pagamento das custas periciais. Ainda, há maior facilidade à requerida em 

produzir a prova, principalmente porque se questiona o grau de 

incapacidade advinda da lesão sofrida pelo autor, de modo que é seu o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. 

Nesse contexto, por ser a prova pericial relevante e necessária para 

comprovar se das lesões sofridas decorreu invalidez permanente e, em 

caso positivo, se foi total ou parcial (neste caso, o segmento corporal 

atingido), completa ou incompleta (e o grau de repercussão: intensa, 

média, leve ou residual). Dessa forma, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM 5753), com endereço profissional na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower 9º andar, sala 908, Centro Cuiabá-MT e 

fone 99601-1639, (E-mail: joao_bacan@yahoo.com,br) para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Para tanto, arbitro os 

honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na forma do 

art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor do Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Consigno ainda, que as partes 

podem, no prazo de cinco dias, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, 

nos termos do art. 357, § 1º. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003517-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA OAB - RJ155834 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003517-46.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): HELIO DA SILVA BARBOSA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Ao autor para falar no prazo de 

cinco dias, sobre a petição e documento de Id. Nº 28915999. Feito isso, 

conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001496-05.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Intime-se pela imprensa oficial o advogado da parte autora para 

que indique os herdeiros/espólio do de cujus, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). Deve ainda, no mesmo prazo, 

juntar a certidão de óbito. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008229-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO PACHECO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA OLIVEIRA MORAES OAB - MT27276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE RUFINA DE SANTANA (REQUERIDO)

SPLANADA LEILOES S C LTDA - ME (REQUERIDO)

ARY ANDRE NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008229-45.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: DANILLO PACHECO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SPLANADA 

LEILOES S C LTDA - ME, ARY ANDRE NETO, JOSIANE RUFINA DE 

SANTANA Vistos... A Constituição Federal assegurou dentre os direitos e 

garantias fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de assistência jurídica na forma 

integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de 
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recursos. Como bem elencado pela autora, existe a possibilidade da 

simples declaração de que trata o art. 98 do CPC para concessão do 

benefício da gratuidade judiciária. No entanto, incumbe ao magistrado 

decidir, por meio dos documentos apresentados, se o litigante tem 

condições ou não de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao 

seu sustento. Nesse sentido, analisando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou documentos que comprovassem a sua hipossuficiência 

financeira. DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010527-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010527-78.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELZITA ALVES DE CARVALHO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por não verificar 

a possibilidade de julgamento antecipado e por levar em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar e pela economia e celeridade processuais, passo ao 

saneamento do feito. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO Pretende a ré o 

chamamento ao processo da Federação dos Trabalhadores em Turismo e 

Hospitalidade de Mato Grosso, visto ser o contrato da autora coletivo e por 

entender que em caso de procedência o contratante é corresponsável 

pelos valores a serem restituídos/indenizados à autora. Entendo de forma 

diversa, uma vez que os reajustes são efetuados pela ré e no seu múnus 

de gestor do plano. Se comprovada a irregularidade nos valores, com 

reajustes lançados a maior, é de sua exclusiva responsabilidade o fato, 

considerando que estariam em desacordo com contrato coletivo. Logo, 

não vislumbro qualquer correlação entre pretensão inaugural com a 

intervenção de terceiros requerida, razão pela qual rejeito-a. Delimito que a 

prova deverá ser no sentido da cobrança em excesso nos reajustes de 

parcela do plano de saúde da autora, bem como, em caso positivo, o 

alegado dano moral. Quanto à atualização correta, caberá à ré a prova 

nesse sentido e por versar o feito acerca de relação de consumo, inverto 

o ônus em favor da autora nesse aspecto. No tocante ao dano moral, 

inobstante a relação de consumo, determino que seja comprovado pela 

autora. Intimem as partes para no prazo de 15 (quinze) dias indicar as 

provas que pretendem produzir. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002247-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002247-84.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): RITA ALVES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos... Por não verificar a possibilidade de 

julgamento antecipado e por levar em conta que as circunstâncias da 

causa presumem ser improvável a transação em audiência preliminar e 

pela economia e celeridade processuais, passo ao saneamento do feito. 

Delimito que a prova deverá ser quanto à validade do contrato que o réu 

alega ter sido firmado pela autora, quanto aos descontos em seu 

benefício, bem como, em qual conta corrente foi creditado o valor, 

inobstante observar no contrato de Id. 20824116, pág. 01, que os dados 

para crédito são a conta 296064, agência 0790, da Caixa Econômica 

Federal, onde a autora percebe seus benefícios (Id.’s 18594825 e 

18594826). Quanto à validade do contrato, considerando que a alegação é 

negativa, caberá à ré a prova nesse sentido. Quanto à autora, deverá 

produzir contraprova do alegado, em específico, de que nenhum valor ora 

em discussão foi disponibilizado em sua conta benefício. Intimem as partes 

para no prazo de 15 (quinze) dias indicar as provas que pretendem 

produzir. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004807-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004807-96.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAIANE FIGUEIREDO DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT S.A 

81100001 Processo n° 1204591/2016. (Cód. 450291) Vistos... Por não 

verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta 

que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que A 

ausência de requerimento administrativo não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir, não se podendo estabelecer que o acesso à 

justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, 

sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º 

XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito". No mais, não havendo matéria de ordem pública que 

mereça apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas 

e encontrando interesse processual latente, remetendo-o à instrução e 

delimito que a prova deverá versar sobre a quantificação da lesão sofrida 

pela parte autora mediante perícia médica. No caso concreto, é 

incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e das lesões dele 

decorrentes, mas não a extensão da invalidez da autora. A condição de 

hipossuficiência do autor não deve apenas ser examinada sob o aspecto 

técnico e informativo, mas também deve ser observada a sua 

incapacidade econômico-financeira, visto que litiga sob o pálio da 

gratuidade de justiça e, sendo imprescindível a produção de prova pericial 

para a solução da lide, entendo ser cabível a inversão do ônus da prova, 

pelo que desde já o faço, ficando a parte requerida responsável pelo 

pagamento das custas periciais. Ainda, há maior facilidade à requerida em 

produzir a prova, principalmente porque se questiona o grau de 

incapacidade advinda da lesão sofrida pelo autor, de modo que é seu o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. 

Nesse contexto, por ser a prova pericial relevante e necessária para 

comprovar se das lesões sofridas decorreu invalidez permanente e, em 

caso positivo, se foi total ou parcial (neste caso, o segmento corporal 

atingido), completa ou incompleta (e o grau de repercussão: intensa, 

média, leve ou residual). Dessa forma, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM 5753), com endereço profissional na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower 9º andar, sala 908, Centro Cuiabá-MT e 

fone 99601-1639, (E-mail: joao_bacan@yahoo.com,br) para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 
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422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Para tanto, arbitro os 

honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na forma do 

art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor do Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Consigno ainda, que as partes 

podem, no prazo de cinco dias, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, 

nos termos do art. 357, § 1º. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020443-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZYLEIA SOARES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020443-05.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROZYLEIA SOARES DE CAMARGO REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte 

autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao 

final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/08/2020, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018722-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018722-18.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): HILDA MARIA DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA” proposta por HILDA MARIA DOS SANTOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, 

requer o autor à Id. nº 30479287, a concessão de tutela antecipada, para 

a suspensão das faturas referentes aos meses dezembro de 2019, em 

virtude da inadimplência das contas com vencimento em 27/12/2019 no 

valor de R$ 71,98, em 27/12/2020 no valor de R$ 59,87, e em 27/12/2020 

no valor R$ 62,48, indicadas à Id. Nº 30479289 - Pág. 1-2, vez que excede 

os parâmetros da normalidade de consumo dos últimos 12 meses. Dessa 

forma, hei por bem em deferir o pedido e estender os efeitos da tutela de 

Id. nº 26704003, para então suspender a cobrança das faturas dos 

meses acima indicados, e em consequência, deve a concessionária 

providenciar o imediato religamento do fornecimento da energia elétrica da 

UC nº 6/2611143-5, pertencente a autora, em razão da discussão judicial 

das faturas. Consigo que o prazo para cumprimento é de 48 horas, sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos) reais. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002869-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINE ANGELIKA DIAS DOS SANTOS OAB - 740.601.981-53 

(REPRESENTANTE)

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002869-66.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: M. V. D. B. S. REPRESENTANTE: ADELINE ANGELIKA DIAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo 

comum de quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Feito 

isso, conlcusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000334-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMANY CABRAL DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CONCATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VÁLERIO DE TAL (CONFINANTES)

MARTA BEATRIZ (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000334-38.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DIAMANY CABRAL DE DEUS REU: LUCIANO CONCATO 
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Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e por 

levar em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável 

a transação em audiência preliminar e pela economia e celeridade 

processuais, passo ao saneamento do feito. DA ILEGITIMIDADE ATIVA 

Argumenta o réu ser a autora parte ilegítima para demandar a prescrição 

aquisitiva por já ter proposto demanda com os mesmos fundamentos, 

sendo o processo n.º 052/02 (Cód. 46119). Por não ter o réu juntado 

provas do alegado, ou seja, inicial, documentos e sentença daquele 

processo, que tramitou de forma física e presumo estar arquivado – o que 

me impede ter acesso momentaneamente em face da Portaria Conjunta n.º 

249/2020, que decretou o fechamento do Tribunal de Justiça e Fóruns por 

30 (trinta) dias até 20.04.2020 em razão das medidas preventivas contra o 

COVID-19 – impossível verificar quanto à identidade de imóvel, assim 

como, eventual coisa julgada. Consequentemente, a alegação deverá ser 

melhor provada na instrução probatória e decidida por ocasião do 

julgamento do feito, inclusive com eventual pena por litigância de má-fé à 

autora acaso provadas as teses do réu. Delimito que a prova deverá ser 

quanto ao exercício e tempo de posse pela autora, e se passível de 

reconhecimento do Usucapião. Ainda, quanto à identidade de objeto com o 

Usucapião n.º 052/02 (Cód. 43119), se é o mesmo matriculado no CRI 

desta Comarca sob o n.º 2323 (Id. 12804739), considerando que o réu 

não juntou esses documentos em sua defesa. Caberá à autora a prova da 

espécie de posse que exerce. Quanto ao réu, deverá comprovar qualquer 

condição impeditiva ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. No mais 

ntimem-se as partes para querendo dizer se pretendem produzir demais 

provas no prazo maximo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001530-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001530-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JULIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos... Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados pelo requerido, argumentando que na 

r. decisão houve erro material quanto à indicação do banco requerido. 

Analisando os autos, verifico que as argumentações do embargante 

merecem prosperar, vez que, em melhor análise da inicial e seus 

documentos, vejo que que os descontos estão sendo realizados pelo 

Banco BMG S/A e não aquele indicado na referida decisão. Nesse sentido, 

hei por bem em acolher em parte Embargos Declaratórios ofertados pelo 

requerido para, reconhecer o erro material, alterando a parte dispositiva 

para então constar; “DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA INCIDENTAL EM PARTE para DETERMINAR a SUSPENSÃO 

dos descontos no benefício da autora, referente ao aos valores indicados 

sob a Id. nº 18136397, Banco BMG S/A - Cartão de Crédito e Consignado, 

sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 para cada novo desconto 

realizado. ” Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUCIANO HAUSCHILD OAB - DF41507 (ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

MARCELO GUSTAVO HAUSCHILD OAB - RS86745 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000053-19.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS REU: CAPEMISA APLUB 

CAPITALIZACAO S/A Vistos... Trata-se de analisar embargos 

declaratórios opostos pela embargante, argumentando omissão/erro 

material quanto a análise de seu pedido de litigância de má-fé. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada 

(art. 1.022 do CPC). Também são admitidos para correção de eventual erro 

material, conforme preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo 

possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Pois 

bem. O rol de condutas processuais caracterizadoras de litigância de 

má-fé é definido nos incisos do art. 80 do CPC/15. Pode-se concluir que 

litigante de má-fé é todo aquele que participa do processo - interveniente, 

advogado, membro do Ministério Público, etc - e falta com os princípios da 

lealdade processual e da boa-fé, afastando-se do componente ético do 

processo. O respeito a esses princípios é dever de todos os sujeitos do 

processo, visando a probidade processual, a ser sempre resguardada. 

Em relação à litigância de má-fé, é necessário ficar evidenciado o intuito 

da parte em agir com deslealdade processual, bem como demonstrado o 

efetivo prejuízo à parte contrária No caso dos autos, não obstante pedido 

sem êxito, verifica-se que não restou evidente caracterização de má-fé 

processual ou conduta temerária. Em relação à litigância de má-fé, é 

necessário ficar evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade 

processual, bem como demonstrado o efetivo prejuízo à parte contrária. 

Entretanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das condutas 

caracterizadoras da litigância de má-fé, previstas no artigo 17 do CPC. 

Nesse sentido, colaciono aresto do C. TST: MULTA E INDENIZAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREVISTAS NO ARTIGO 18 DO CPC. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. O autor 

alega que não há, nos autos, prova de que tenha incorrido nas condutas 

previstas no artigo 17 do CPC e seus incisos. Defende que o ajuizamento 

da ação, por si só, não caracteriza litigância de má-fé. Indica ofensa aos 

arts. 17, I, II e III, e 18 do CPC. O Regional entendeu que o autor alterou a 

verdade dos fatos para receber parcela à qual não faz jus, conduta 

tipificada no art. 17, II, do CPC. A penalidade de litigância de má-fé tem 

aplicação quando a parte pratica intencionalmente ato de deslealdade, 

prolonga deliberadamente o curso do processo, protelando o desfecho da 

demanda. Devido à gravidade da medida, a condenação não pode ocorrer 

quando a parte não logra êxito nos pleitos que submete ao Poder 

Judiciário. É necessário que não reste dúvida de que a parte pretendeu 

utilizar-se do processo para atingir objetivo a que não faz jus, burlando o 

regramento aplicável e causando prejuízo ao adversário processual. No 

presente caso, não se evidenciam tais condutas, nem o dolo ou a culpa 

grave do autor, tampouco dano suportado pela reclamada, o que torna 

inviável a condenação na penalidade do artigo 18 do CPC. Não há, 

portanto, falar em litigância de má-fé. Recurso de revista conhecido por 

violação do art. 18 do CPC e provido. Conclusão: Recurso de revista 

parcialmente conhecido e provido. (RR - 477800-64.2009.5.12.0034 , 

Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 

25/11/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12/2015). Assim, 

REJEITO os Embargos Declaratórios de Id. nº 18396354 mantendo a 

sentença em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008723-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI FELIPE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008723-12.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): WANDERLEI FELIPE RODRIGUES REU: INSTITUTO MACHADO 

PEREIRA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por WANDERLEI FELIPE RODRIGUES, devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor de INSTITUTO MACHADO PEREIRA, 

também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Aduz o 

autor que ao realizar uma consulta médica o profissional da saúde 

solicitou que o autor realizasse alguns exames, dentre deles o exame de 

aferição de dosagem de creatina. Afirma que, realizou os procedimentos 

necessários antes da coleta do material para realizar o exame, ou seja, 

permaneceu em jejum. Alega que por volta das 09horas e 21 minutos se 

dirigiu até o laboratório e lá realizou a coleta do material para analise. 

Salienta que, ao receber o resultado teve a indigna surpresa de descobrir 

que sua creatina estava muito acima dos limites indicados para os padrões 

humanos. Alega que não conformado com o resultado procurou o 

profissional medico e este solicitou um novo exame e este ultimo resultou 

com apenas 1,09 mg/dl ou seja dentro dos padrões normais. Dos autos se 

extrai ainda que, o autor teve quadros de angustia, stress e perturbação, 

salienta ainda que não foi uma única vez pois no mesmo dia e no mesmo 

laboratório sua filha também fez um exame que do primeiro resultado deu 

fora dos padrões, e, no entanto no segundo exame realizado por outro 

laboratório os exames de sua filha resultou dentro dos padrões normais. 

Diante dos fatos acima narrados, o autor bate as portas da Justiça para 

requerer: a citação da requerida via AR/MP, os benefícios da justiça 

gratuita, inversão do ônus da prova, seja julgado procedente os pedidos 

elencados, seja a requerida condenada a reparar os danos causados no 

aporte de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Com a peça inicial o autor fez 

juntada de procuração, comprovante de endereço, exame laboratorial, 

documentos pessoais do autor e da filha do autor e resultado do exame 

laboratorial de sua filha. Recebi a petição inicial e determinei a citação do 

requerido, que devidamente citado e tempestivamente ofertou sua peça de 

defesa. Arguiu a empresa ré que tem conhecimento que o autor fez 

mesmo o exame em um dos laboratórios da requerida, afirma que, somente 

o profissional da área da saúde tem competência para interpretar um 

exame tão complexo. Salienta que, por conta de medicação e 

medicamentos os níveis de creatina no organismo pode ser alterado, aduz 

que para realizar o exame o laboratório conta com a boa fé do paciente, 

em manter uma dieta conforme recomendada por profissional da área da 

saúde. Ao final requer seja julgado totalmente improcedente os pedidos 

elencados na peça inicial. Com a peça de defesa a requerida fez juntada 

de procuração, assembleia constitutiva da empresa e juntada de outros 

exames em nome do autor. Com a juntada da contestação autor impugnou 

a contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Muito embora 

as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No 

entanto Julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos 

elementos necessários à formação de meu convencimento. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador. especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A 

doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei). Com essas 

considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o 

convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; (negritei) DO DIREITO Ao analisar detidamente os autos em 

comento verifico que tais situações são corriqueiras no dia a dia, 

situações estas que todos nos outros estamos sujeitos a passar, na 

verdade a sociedade que está em constante evolução tende a passar por 

dissabores do dia a dia. Por certo que certas situações causam mesmo 

certos aborrecimentos mas no entanto não o bastante para ensejar 

alguma forma de indenização por danos morais o que é o caso dos autos. 

É certo que aqueles aborrecimentos mínimos e eventuais que são surgidos 

corriqueiramente em desfavor de um cidadão e/ou consumidor, praticado 

por determinada pessoa ou prestadora de serviço, é circunstância que 

não deve gerar ressarcimento por dano moral, pois configura mero 

dissabor. Vejamos a doutrina: Sérgio Cavalieri Filho (2008, p. 89) ensina 

que: “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” O 

entendimento doutrinário alinhado com o entendimento jurisprudencial 

pátrio consolidado posiciona-se no sentido de que o mero aborrecimento 

ou dissabor cotidiano é o fato imperceptível que não atinge a esfera 

jurídica personalíssima do indivíduo, sendo um fato da vida e, portanto, não 

repercutindo ou alterando o aspecto psicológico ou emocional de alguém. 

Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp nº 303396/PB (2001/0015696-7), 4ª Turma do 

STJ, Rel. Min. Barros Monteiro. j. 05.11.2002, DJU 24.02.2003, p. 238). 

(grifei). Vejamos ainda a III Jornada De Direito Civil onde fora 

confeccionado o enunciado nº 159 “In verbis”: “ III Jornada de Direito Civil - 

Enunciado 159 O dano moral, assim compreendido todo dano 

extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento 

inerente a prejuízo material” Não restou evidenciado nenhum transtorno 

significativo que autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que 

incômodos e dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela 

apelante, não sendo capazes, portanto, de gerar dano moral indenizável. É 

de bom alvitre salientar, também, a necessidade do Judiciário 

posicionar-se acerca das diversas ações indenizatórias ajuizadas quando 

evidenciam mero aborrecimento, irritação ou aborrecimento da parte, pois 

em casos tais o Estado-Juiz estaria possibilitando verdadeiras ações de 

enriquecimento indevido. Por tratar-se de ação de responsabilidade civil 

devem estar demonstrados os três elementos que configuram o dever de 

indenizar, ou seja, o fato danoso, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. No caso dos autos não vislumbro quaisquer desses 

elementos, o que afasta, de plano, a pretensão indenizatória. É princípio 

básico do Direito, à luz do que dispõe o art. 373, do NCPC[1], que cabe ao 

autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do que alega. O 

autor apenas comprovou o que a requerida apresentou o resultado com 

alteração de creatina acima do normal esperado para a idade e demais 

padrões do autor. No entanto seria, questionável conceder ao autor 

indenização por dano moral diante de tal situação, alias a linha de defesa 

da requerida neste caso merece prosperar, pois, como saber se o autor 

realmente manteve-se em jejum, ou em dieta conforme o recomendado? 

Onde está a prova de tal alegação? tão bem arguida pela requerida! É no 

entanto temerário arguir tais discussões sem o lastro mínimo de provas, a 

proposito, é mencionado que a filha do autor também se socorreu dos 

serviços da ré e o autor traz também nos autos documentação 

comprovando alteração irreal no resultado do exame. Mas como saber, se 

realmente a filha do autor que não é parte neste processo estava mesmo 

de jejum e não se alimentou de tal alimento capaz de modificar possível 

resultado? Ou quiçá fizera uso de alguma medicação que também 

pudesse alterar o resultado prático do famigerado exame! Percebo que, o 

autor não fez juntada de outros exames que pudesse comprovar que 

estaria naquela ocasião em jejum, não trouxe aos autos outras provas! 

Assim o sendo não merece prosperar as alegações do autor. E mesmo 

que se qualifique de ilegal a conduta da requerida, no que se refere ao 

dano moral, não é qualquer inconveniente que deve ensejar o dever de 

indenizar, pois os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser 

confundidos com a violação a honra e à imagem. O dano moral não deve 

ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida 

cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à 

dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou 

perante familiares. A situação descrita pelo autor não passou do campo 

da mera frustração, evento corriqueiro nos dias atuais, sendo plenamente 

suportável pelo “homo medius” sem que tal macule sua psique tão 
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profundamente a ponto de gerar dever de indenização. Não há, portanto, 

prova do dano moral, tão pouco, de culpa da empresa requerida. Ou seja, 

o autor propôs esta ação embasado em meras alegações desprovidas de 

elemento probante a sustentar sua pretensão, tratando-se, a meu ver, 

nada mais, de uma aventura jurídica, daquelas que, lamentavelmente, 

apenas servem para abarrotar os escaninhos do Judiciário. 

Consequentemente, a improcedência do pedido de condenação por 

indenização de dano moral é medida que se impõe. "Ex positis" DIANTE 

disso julgo improcedente os pedidos elencados pelo autor. POR não ter 

vislumbrado a ocorrência de danos morais julgo improcedente o pedido 

formulado. CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do 

CPC[2]. Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT Ester Belém Nunes Juíza de Direito [2] § 

3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006524-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006524-17.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAIVA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos... Trata-se de analisar 

embargos declaratórios opostos pela autora, argumentando omissão/erro 

material quanto a análise de seus pedidos. Os embargos de declaração 

são cabíveis quando houver na decisão embargada qualquer contradição, 

omissão ou obscuridade a ser sanada (art. 1.022 do CPC). Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. Em que pese os argumentos da 

autora, embora haja erro na indicação da nomenclatura da ação e suas 

partes, entendo se tratar de mero erro material somente quanto a essa 

parte, que é inclusive, passível de correção imediata, ficando inalterada as 

demais partes. Assim, REJEITO os Embargos Declaratórios de Id. nº 

18356525 mantendo a decisão em todos os seus termos. No mais, 

cumpra-se a decisão de Id. nº 18005869, remetendo os autos ao juízo ali 

indicado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000917-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000917-23.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS REU: MRV ENGENHARIA, PRIME 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir contradição em 

relação aos valores sucumbenciais fixados. Os embargos de declaração 

são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante 

sustenta que, ao decidir houve omissão, vez que o pedido de perícia 

realizado pela parte autora caracteriza, em seu entendimento, aditamento 

à inicial, sendo que para ser admitido deveria haver seu consentimento, o 

que desde já manifesta desinteresse. Entendo, que de plano os embargos 

não merecem ser acolhidos por ser intempestivos, isso porque embora o 

requerido indique em suas alegações estar embargando da decisão de Id. 

nº 12922323, esta foi disponibilizada no dia 27/04/2018, e os embargos 

foram interpostos em 22/05/2019, cerca de um ano depois, caracterizando 

o não acolhimento. Sobre o tema: EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de embargos 

declaratórios intempestivos, por ausência de pressuposto extrínseco de 

admissibilidade. Nada obstante, é possível, em tal ato processual, a 

determinação de correção de erro material no acórdão proferido. 

Embargos não conhecidos. (TRT-7 - ED: 00024584320155070034, Relator: 

JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA, Data de Julgamento: 13/09/2018, 

Data de Publicação: 09/10/2018). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006381-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LEMES DE MORAES (REU)

SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006381-91.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

PLENA COMERCIAL LTDA REU: SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME, 

GILSON LEMES DE MORAES Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados pelo autor, argumentando que na r. sentença houve omissão 

quanto a análise de sua emenda a inicial. Analisando os autos, verifico 

que as argumentações do embargante merecem prosperar, vez que, em 

melhor análise dos autos, verifico não constar intimação para a audiência 

ali indicada. Portanto, hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios 

para, reconhecer a omissão/obscuridade, para então tornar sem feito a 

multa aplicada em favor do autor indicada à Id. nº 19923212. No impulso, 

determino a intimação do autor, para que no prazo de quinze dias, indique 

novo endereço para citação do réu. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002295-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO MINAS NOVAS ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por THIAGO RODRIGO MINAS NOVAS ELIAS, 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor do BANCO ITAU 

UNIBANCO S/A,, também qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Alega o requerente que, ao tentar efetuar compras junto ao 

comercio local descobriu que seu nome estava lançado no cadastro dos 

maus pagadores. Inconformado descobriu que, o registro fora efetuado 

pela empresa ré, vinculado ao registro seus dados pessoais. Afirma que o 

valor é de R$ 495,21 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um 

centavos), vinculado ao contrato nº 000000556788404. Salienta por final 

que o autor possui outras inscrição de negativação de seu nome porem 

esta encontra-se em discussão judicial. Salienta ainda que: “De forma 

absoluta, o autor alega não se lembrar em ter contratado os serviços da 

requerida, desta forma desconhece em ter algum debito com a requerida, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente 

indevidas”. Ao final requer: seja concedida a tutela de urgência, a citação 

da ré, seja julgada totalmente procedente os pedidos elencados nesta 

peça vestibular, seja invertido o ônus da prova, seja condenada a 

empresa requerida a indenizar o autor no aporte de 41 vezes o salário 

mínimo ou seja a quantia de R$ 39.114,00 ( trinta e nove mil, cento e 

quatorze reais). Com a peça inicial o autor fez juntada de procuração, 

extrato do Serasa, documentos pessoais, comprovante de residência, 

declaração de hipossuficiência e carteira de trabalho. Recebi a peça inicial 

e deferi a tutela conforme o requerido. Devidamente citada a ré 

apresentou sua peça de defesa, arguiu que os débitos geraram os 

apontamentos, e, o objeto de questionamento nos autos são decorrentes 

de renegociações de dívidas formadas e não quitadas pela parte autora. 

Afirma que, a parte autora possui um vinculo com o banco réu, través da 

conta-corrente 04196-8, da agência 1689, desde 06/07/2012, 

formalizando o contrato 001768347350000 e tendo optado pela 

contratação do produto Cartão de Crédito. Alega ainda que a parte autora 

parou de honrar seu compromisso com o réu e neste tempo, deu 

legitimidade para a requerida lançar o nome do réu no cadastro dos 

inadimplentes. Ante o ocorrido afirma o banco réu que o requerente entrou 

em contato e renegociou suas dívidas, sem contudo honra-las. Afirma ao 

final que agiu no exercício regular do direito. Arremata a peça de defesa 

requerendo, seja denegado os pedidos inaugurais, bem como, seja 

condenado a parte autora ao pagamento da sucumbência e 

alternativamente seja reconhecido o debito como devido. A parte autora 

apresentou sua impugnação a contestação, afirma que o nome do autor 

fora injustamente lançado no rol dos maus pagadores. Ao final requer a 

total procedência de todos os pedidos elencados na peça inicial, seja 

totalmente improcedente os pedidos elencados na contestação pela 

requerida, requer ainda a inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as provas 

se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto 

Julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos 

necessários à formação de meu convencimento. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador.especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A 

doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei). Com essas 

considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o 

convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; (negritei) Trata-se de Ação Declaratória c/c Danos Morais, 

alegando o autor que não possui débitos com o réu por não possuir 

relação comercial, sendo indevida a restrição de crédito lançada em seu 

nome. DOS FATOS Após análise dos fatos e provas, entendo que a 

pretensão inaugural não deve prosperar. A autora irresigna-se contra 

restrição lançada em seu nome por débito de R$ 495,21 (quatrocentos e 

noventa e cinco reais e vinte e um centavos), vinculado ao contrato nº 

000000556788404, que diz não reconhecer pela ausência de contratação. 

Ao ofertar sua contestação o réu trouxe aos autos cópias do contrato de 

abertura de conta corrente e cartão de crédito, assim como, das 

respectivas faturas crédito, indicando utilização regular por alguns meses. 

Ainda que o autor negue conhecer a origem do débito, os elementos dos 

autos levam-me a concluir de forma diversa, ou seja, o autor efetivamente 

firmou contrato de abertura de conta corrente e cartão de crédito e deles 

fez uso por longo lapso temporal, vindo posteriormente a juízo, de maneira 

falaciosa, arguir não ter mantido relação comercial. Outrossim, diante da 

alegação de inexistência de débito e considerando a ampla documentação 

juntada nos autos pelo réu, que efetivamente comprova a contratação, 

caberia à autora a contraprova e afastamento desses elementos, o que, 

contudo, não se desincumbiu, deixando de produzir qualquer prova do 

alegado. Talvez a parte tenha ingressado com a presente demanda por 

não ter tido condições de liquidar o débito. Talvez, simplesmente para 

obter tutela jurisdicional para afastar a restrição de crédito, ou, ainda, para 

obter indenização, imaginando que a instituição financeira, por volume de 

documentos ou descontrole em seus arquivos, não obteria em tempo hábil 

os documentos para defender-se, o que, lamentavelmente, tenho visto à 

exaustão nos últimos tempos. Contudo, por qualquer ótica que analise a 

conduta do autor, por certo agiu em total má-fé, utilizando o Judiciário para 

obter ilegal provimento para declarar inexistente débito que assumiu e 

realizou, induzindo, de forma escancarada e fraudulenta, a erro o juízo, 

devendo sua conduta ser severamente punida, na forma do art. 79, do 

NCPC. Relativamente ao patrono do autor, inobstante a postura 

demonstrada na petição de ID. 12419196 e em dezenas de ações 

semelhantes, deixo de determinar a extração de cópias dos autos para 

verificação de possível conduta desleal, por presumir, à luz do princípio da 

boa-fé, que não tinha conhecimento desses fatos quando confeccionou a 

inicial e a distribuiu e que foi, efetivamente, induzido a erro por sua cliente. 

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

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

Em decorrência, REVOGO a tutela de ID Nº 12420778, determinando que 

se expeça contramandado. Condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Custas processuais pelo autor, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Condeno o autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81). PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005556-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005556-84.2017.8.11.0002. 
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AUTOR(A): EDSON DOS SANTOS E SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Processo n.º 1005556-84.2017.8.11.0002 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por EDSON DOS SANTOS E SILVA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER, alegando que foi vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 9134690 - Pág. 1 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta a audiência restou 

infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 11842242. Citada, 

a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10861415, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de 

pedido administrativo – carência de ação. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 

19167719, nomeei perito, que juntou o laudo à Id. nº 21137180. Intimadas 

as partes para falarem sobre o laudo pericial, somente a parte requerida 

falou, vindo-me conclusos. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO: Pleiteia 

o autor a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, 

argumentando ter sofrido acidente automobilístico e faz jus ao recebimento 

o prêmio. DO NEXO CAUSAL A Lei n. 6.194/74 que regulamenta o seguro 

obrigatório estabelece em seu artigo 5º as exigências para se efetuar o 

pagamento da indenização, quais sejam: a simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independente de culpa. A Lei n. 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, é clara ao estabelecer que: Art. 3º. 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. E, ainda: 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. Ao contrário dos fundamentos na inicial, 

em que pese a prova do acidente, o expert concluiu que nenhuma sequela 

permanente sofreu o autor. Nesse aspecto, no item “4. DISCUSSÃO”, 

consignou o Sr. Perito: “A O autor de 25 anos apresenta o histórico de 

acidente de trânsito sofrido no dia 30 de abril de 2017 com consequente 

trauma em face e indicado tratamento conservador. Foram analisados os 

documentos apresentados e não foi identificado exame de imagem. Ao 

exame médico pericial não foi identificada sequela referente ao acidente 

de trânsito sofrido em abril de 2017. (Id. nº 21137180 - Pág. 3-4). Em sua 

CONCLUSÃO consignou o Perito: “Com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui-se que o autor não é portador de invalidez permanente 

consequente do acidente de trânsito sofrido em abril de 2017.” (Id. nº 

21137180 - Pág. 4). Dessa forma, como indicado pelo Sr. Perito, não 

sendo possível estabelecer nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida 

pela parte autora, não faz jus ao recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT, sendo correta a negativa na esfera administrativa. Entende ainda 

o Tribunal sobre a matéria; AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA. 

SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. 

MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Nos pedidos de indenização do seguro 

DPVAT, é ônus da parte requerente comprovar que os danos pessoais 

foram causados por acidente de trânsito. 2 - Além da prova médica 

pericial deferida pelo Juízo concluir pela inexistência de nexo causal entre 

o aludido acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo 

autor-apelante, não há elementos/fatos nos autos capazes de afastar tal 

conclusão, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser 

mantida. Precedentes do TJERJ. 3 - Majoração dos honorários 

sucumbenciais fixados na sentença primeva (artigo 85, §§ 1º e 11, da Lei 

dos Ritos). 4 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00032268920148190075, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL). DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito 

nesta Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Feito sem custas por ser o 

autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

considerando ter sido formada a relação processual, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98 do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000633-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURICE DA SILVA QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL QUEIROZ DE AQUINO OAB - MT23242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000633-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: LAURICE DA SILVA QUEIROZ Vistos... 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo requerente, 

argumentando que na r. decisão houve erro material quanto à indicação do 

procedimento requerido. Analisando os autos, verifico que as 

argumentações do embargante merecem prosperar, vez que, em melhor 

análise da inicial e seus documentos, vejo que se trata de Ação de 

Cobrança pelo procedimento comum, e não Monitório. Nesse sentido, hei 

por bem em acolher Embargos Declaratórios ofertados para, reconhecer o 

erro material, tornando sem efeito o despacho inicial de Id. nº 19874058. 

No Impulso, passo a análise da inicial. Nos termos do art. §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/08/2020, às 08:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002415-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo n.º 1002415-91.2016 Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO E 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VALIDA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por BALTAZAR GOMES GARCIA qualificado 

nos autos em face de BANCO DO BRASIL S/A também qualificado, que, 

em síntese, informa e pleiteia o seguinte: A parte requerente teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao Crédito, apontado pela 

promovida decorrente de uma suposta dívida no valor de R$ 389,84 

(trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Não se 

conformando com o ocorrido alhures a parte requerente procurou a 

requerida e verificou a existência de uma suposta obrigação jurídica que 

nem mesmo a requerida sabia do que se tratava esse suposto débito. A 

autora então protocolou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURIDICO E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VALIDA C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, requerendo seja julgado procedente a 

presente ação; os benefícios da justiça gratuita; a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no aporte de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); o julgamento antecipado da lide bem como seja 

declarada insubsistente a relação jurídica atribuída a reclamante. Com a 

peça inicial fez juntada de procuração, documentos pessoais, declaração 

de hipossuficiência, e juntou ainda o extrato contendo inscrição indevida. 

A ação foi recebida sendo determinada a citação do requerido para 

querendo apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas 

dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. A contestação aportou 

aos autos, sendo tempestiva onde a requerida alegou falta de interesse de 

agir do autor e que o requerido age de má fé alega ainda a ausência dos 

elementos causadores do dano moral, no entanto requer a total 

improcedência dos pedidos iniciais pela falta de verossimilhança das 

alegações e ausências de provas do fato constitutivo do direito autoral. 

Outrossim a requerida junta aos autos o extrato da ata constitutiva bem 

como procuração, substabelecimento e contrato de empréstimo. A parte 

autora, apresentou sua impugnação a contestação e nela surgiu dizendo 

que, o banco requerido fez juntada de contrato inexistente, e portanto 

tenta induzir o juízo a erro. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Muito 

embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I 

do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência. 

No entanto Julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos 

elementos necessários à formação de meu convencimento. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO 

CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza 

cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide 

se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a 

formar a convicção do julgador. especialmente quando a prova 

testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO 

DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - 

Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A 

doutrina também soa neste sentido,” in verbis”: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei). Com essas 

considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o 

convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; (negritei) DA PRODUÇÃO DE PROVAS Intimada a as partes para 

manifestar interesse na produção de provas as mesmas manifestaram 

pela satisfação atual das provas acostadas aos autos em apreço. DOS 

FATOS As argumentações da requerente, de que não possui dívidas com 

a requerida, merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa 

e de ter sido acionada a requerida a defender-se, deveria ter apresentado 

em sua defesa, assim como, na instrução, provas inequívocas de que a 

contratação da dívida foi realizada pela parte requerente. Ora, em se 

tratando de uma afirmativa da parte de que não realizou tal contratação, 

caberia à empresa comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, 

olvidando-se, também, que por tratar-se de alegação de cunho negativo o 

ônus lhe cabia. Deixando a requerida de apresentar prova contrária à 

alegação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de 

que a dívida é fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais. 

A requerida limitou-se alegar, em sua genérica contestação, que danos 

não causou a requerente e que a requerente age de má fé, além do que 

não foi procurado pelo autor para resolver o problema administrativamente 

e que na hipótese de fato de terceiro não seria responsável. A requerida 

não trouxe cópia do contrato, aliás, trouxe cópia do contrato, mas tenta 

induzir o juízo a erro, juntado documento estranho a discussão, não trouxe 

ainda, eventual gravação de áudio do autor, comprovante de endereço, 

documentos pessoais utilizados na contratação ou qualquer outro 

elemento de prova que me pudesse concluir que foi a requerida quem de 

fato contratou e utilizou os serviços, cujos quais eventualmente em tese 

poderiam ensejar a inscrição no rol dos maus pagadores. Encerrado esse 

deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado 

contra a parte autora. Certo é que sim, pois o fato da requerida autorizar 

contratação fraudulenta, e presumivelmente negar-se a resolver a 

situação administrativamente, leva-me a crer com certeza que obrou em 

má-fé e danos fez causar à parte requerida, de ordem material e 

emocional. Indubitavelmente, a contratação fraudulenta traz não apenas 

aborrecimentos, mas angústia, insônia, perturbação de seu estado de 

espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais. No mesmo 

sentido, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito, que no 

caso foi realizado ilegalmente pela parte requerida em razão de contrato 

simulado, traz descrédito ao cidadão, além de inegável estado de angústia, 

ocasionando o dano in re ipsa. Rotineiramente, aportam neste juízo casos 

de denúncia de contratações fraudulentas em empresas, instituições 

financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o devido 

controle, firmam contratos com falsários e descontos inusitados, não 

autorizados pela parte. O puro direito civil já afirma que aquele que causar 

dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. 

E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, 

devidamente corrigido. Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste 

feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com 

relação à parte autora o apontamento indicado no extrato de ID. Nº 

2079136, referente ao contrato n.º0000000000027708, lançado pela ré. 

CONDENO o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no 

montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, 

do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 

362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre 

a condenação. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para 

querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento. PUBLIQUE-SE INTIME-SE CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. [2] A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007515-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007515-56.2018.8.11.0002. 
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AUTOR(A): ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de 

Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir contradição 

em relação aos valores sucumbenciais fixados. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante 

sustenta que, ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos 

honorários advocatícios sucumbenciais. Entendo que tal alegação não 

merece prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8º, em sendo 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 

equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Ainda, tenho que 

foi levado em consideração para definição do percentual a ser fixado, o 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o serviço. Nesse sentido, ainda que fosse provido o 

recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada 

desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. 

Advogado. Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não 

existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. No impulso, determino a intimação da parte apelada 

para querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de lei e após, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por JEFERSON SILVA LACERDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Da análise dos autos, verifico que a Seguradora efetivou o pagamento 

voluntário dos valores à Id. nº 28186688, manifestando-se o credor 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 28713596, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por JEFERSON SILVA LACERDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Da análise dos autos, verifico que a Seguradora efetivou o pagamento 

voluntário dos valores à Id. nº 28186688, manifestando-se o credor 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 28713596, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003633-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA ALMEIDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003633-52.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOANITA ALMEIDA DE ARRUDA REU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOANITA ALMEIDA DE 

ARRUDA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de AGEMED 

SAÚDE S/A, também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Alega ser beneficiária de um plano de saúde comercializado pela 

ré, denominado Free Total 600 Stan, desde 1º.04.2017 e que em 

19.02.2019 foi diagnosticada como portadora de glaucoma (CID H40), 

razão pela qual seu médico receitou tratamento com a medicação Eylia 

mediante procedimento de separação de camadas de retina (CID H35.7), 

pena de poder perder a visão. Apesar disso, a ré negou-se a autorizar o 

tratamento, pelo que ingressou com esta medida requerendo a concessão 

de tutela para que a ré autorize o tratamento indicado pelo profissional 

médico pelo tempo necessário. Ao final, requer a manutenção da medida e 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a 

serem fixados em R$ 15.000,00. A inicial é acompanhada de procuração e 

documentos (Ids. 19526096 a 19526106). No Id. 19533372 concedi a tutela 

de urgência para determinar o tratamento necessário à autora. Termo de 

audiência conciliatória no Id. 21110374 e contestação no Id. 21610238, em 

que argumenta ter a autora informado, no ato da contratação, que sofria 

de doença pré-existente. Na oportunidade foi-lhe proposta a suspensão 

da cobertura pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses ou o acréscimo na 

mensalidade, tendo a autora optado pela suspensão pelos 720 

(setecentos e vinte) dias. Por consequência, entende ter agido dentro de 

seu direito e com base na lei e ordenamentos da ANS. Registra, ainda, que 

o atendimento da autora não é de urgência ou emergencial, visto não ter 

sido assim solicitado por seu médico, o que também ampara o não 

atendimento. Por não ter agido amparada no contrato e na lei, alega não ter 

causado prejuízos à autora, razão pela qual requer a improcedência dos 
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pedidos, juntando procuração e documentos nos Id.’s 21610239 a 

21610548 e 21103720). Impugnação no Id. 22167524 e no Id. 23733155 foi 

comunicado o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ré. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Julgo esta ação antecipadamente por entender desnecessárias 

outras provas além das que constam nos autos, além do que a discussão 

central é embasada em direito. DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO Por 

não ter a autora comparecido na audiência conciliatória requer a ré a 

aplicação de multa por ato atentatório. Com efeito, observo que nem a 

autora, nem seu patrono, fizeram-se presentes na solenidade, tão pouco 

justificaram com antecedência a impossibilidade, mesmo sendo a audiência 

designada 02 (dois) meses de antecedência. Consequentemente, a 

conduta da parte deve ser considerada como atentatória à dignidade da 

justiça, motivo pelo qual, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC, aplico-lhe 

multa em 2% sobre o valor atribuído à causa, que deverá ser revertido em 

favor da Fazenda Pública Estadual. Para tanto, expeça-se certidão para a 

devida inscrição na Dívida Ativa e protesto, conforme determina a CNGC. 

DO PEDIDO EXORDIAL A discussão central nestes autos cinge-se a 

analisar se a ré agiu de forma correta em não autorizar o tratamento 

médico da autora e se essa conduta é passível de gerar danos de 

aspecto moral. A ré argumenta que assim procedeu por ter a autora 

declarado na proposta que sofria de doença pré-existente e que optou 

pela suspensão de atendimento pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 

conforme lhe faculta a legislação específica, e que a solicitação médica 

não indicou tratar-se de tratamento de emergência ou emergencial. Com 

efeito, a autora, em total boa-fé, declarou sofrer de doença oftalmológica 

ao preencher a proposta e optou, como claramente ressai dos autos, pela 

suspensão no atendimento para essa enfermidade pelo prazo de 24 (vinte 

e quatro meses), conforme bem delineado pela ré. Apesar disso, ainda 

que a solicitação médica não conste de forma expressa que o atendimento 

seria de urgência, tal fato decorre da própria doença a que a autora é 

acometida, glaucoma, que como é de conhecimento geral, pode ocasionar, 

acaso não acompanhado e tratado com urgência, na cegueira do paciente. 

No laudo oftalmológico juntado no Id. 19526099, datado de 19.02.2019, o 

qual a ré juntou em parte e interpretou ao seu interesse, o profissional 

médico consignou de forma clara que a não realização do “...exame pode 

levar a perda irreversível da visão.” (sic) Ainda em solicitação do médico 

datada de 18.03.2019 (Id. 19526101), solicita “... 06 injeções de Eylia para 

realizar em ambos os olhos com intervalo de 30 dias cada uma devido 

descolamento do epitélio pingmentar* com urgência, não realizar o 

procedimento pode levar a perda da visão.” (*sic, grifei) Ora, que outra 

prova da urgência no tratamento a ré necessita? Assim sendo, tenho por 

totalmente desarrazoada a tese de que não havia urgência ou emergência 

no tratamento da autora, o que, por força do art. 12, V, “c”, da Lei n.º 

9656/98, deveria atender a autora, considerando que nesses casos a 

carência seria de 24 (vinte e quatro) horas. A propósito: Art. 12. São 

facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que 

tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas 

nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de 

cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as 

seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: c) 

prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de 

urgência e emergência; Registro, outrossim, que o prazo de suspensão 

findou-se em abril/2019, 02 (dois) meses após a propositura da ação, de 

forma que o plano da autora já se encontra em situação de normalidade. 

Consequentemente, não tenho dúvida acerca do dano sofrido pela autora 

pela má-prestação de serviços pela ré. Demonstrado o fato danoso, faço 

a análise da culpa e nexo de causalidade. DOS DANOS MORAIS Em que 

pese os argumentos da ré, entendo que não se desvencilhou em afastar 

os elementos atinentes à responsabilidade civil. Mantendo contrato de 

prestação de serviços médicos e necessitando a autora de atendimento 

de urgência, situação que ressai de singela análise dos laudos médicos e 

de da própria doença, deveria o plano de saúde de imediato ter autorizado 

a medicação e tratamento. A conduta da ré, portanto, em simplesmente 

negar o tratamento, vai de encontro à legislação que trata da matéria e 

dispõe o prazo de carência em situações de 24 (vinte e quatro) hora, 

conforme citei alhures, e demonstra o descaso com o consumidor, o que, 

lamentavelmente, tenho visto à exaustão em processos da mesma 

natureza. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. 

COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

ARBITRADO RAZOÁVEL. 1. Diante do que estabelece a Lei n. 9.656/98, 

afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de 

carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento 

nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados 

por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, 

colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Matéria pacificada 

no STJ, consoante a Súmula 597. 2. Afastada a cláusula contratual 

abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e 

emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e 

quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao 

atendimento de emergência que evoluiu para indicação cirúrgica. 3. A 

injusta recusa da operadora do plano de saúde para cobertura de 

procedimento cirúrgico emergencial, conforme prescrição médica, 

ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de 

reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se 

encontra fragilizado. 4. Observadas as finalidades da condenação e as 

circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de 

origem. 5. Apelação conhecida e não provida.  (AC 

0716790-82.2019.8.07.0001 (Acórdão 1232522), 7ª Câmara Cível do 

TJDFT, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 19.02.2020). Ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - ADESÃO DO CONTRATANTE 

À COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA - DOENÇA PREEXISTENTE - 

AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RECUSA INJUSTIFICADA - ABUSIVIDADE - 

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUMENTO 

– POSSIBILIDADE. - Constatada a situação de urgência, nos termos do art. 

35-C da Lei 9.656/98, torna-se obrigatória a cobertura. - Configura dano 

moral a negativa de procedimento cirúrgico de urgência, conforme 

prescrição médica. - O valor da indenização por danos morais deve ser 

fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o 

enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre 

irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 

- Deve ser majorado o valor da indenização quando inferior ao que seria 

devido para as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e 

p r o p o r c i o n a l i d a d e .  ( A C  1 . 0 0 0 0 . 1 7 . 0 2 5 5 9 7 - 0 / 0 0 3  

(5001703-25.2017.8.13.0525), 17ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Des. 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 22.11.2018). Dessa forma, havendo a 

negativa indevida, é presumível a preocupação e o sofrimento da autora, 

com risco de cegueira em decorrência do aparente grave quadro clínico e 

idade avançada (quase 85 anos), que só conseguiu submeter-se ao 

procedimento após o cumprimento da tutela. DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO Em se tratando de danos morais por responsabilidade 

civil, cabe ao Magistrado arbitrar o quantum devido, compatível com o dano 

e suas repercussões, havendo sempre um juízo de equidade a ser 

considerado no caso concreto. Certo é que a operadora ré foi negligente e 

relapsa em sua conduta, ocasionando aflição à autora, daqueles que só 

quem passa sabe. A aflição no íntimo, quando inobstante manter contrato 

de prestação de serviços médicos e necessitar de tratamento de 

urgência, teve a negativa. Entendo, inclusive, que o valor pleiteado pela 

autora não é elevado ou abusivo, sendo passível de fixar o caráter 

punitivo da medida sem representar enriquecimento sem causa. DIANTE 

DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Danos Morais para DETERMINAR que a ré providencie todos os 

meios para o tratamento médico objeto da ação, ao que CONFIRMO a tutela 

outrora concedida. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento de indenização 

por danos morais em favor da autora, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como, verbas advocatícias, essas fixadas em 

10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 8o, 

do NCPC. Deverá a ré recolher as custas processuais com base no valor 

atualizado da condenação, sob pena de anotação às margens da 

distribuição em seu nome, com base na condenação supra fixada, para 

lastrear eventual Execução Fiscal. Para fins de cumprimento da sentença, 

o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de 

relação de natureza contratual. Certificado o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005674-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ODILON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Exequente para manifestar nos autos, requerendo o que 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS ALBERTO ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO KNIHS OAB - MT15242/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BENEFICIOS - ACOBENS (REQUERIDO)

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA CORREA SANT ANNA OAB - MG91351 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000244-64.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUKAS ALBERTO ALMEIDA RAMOS REQUERIDO: 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BENEFICIOS - ACOBENS, AGV BRASIL 

ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR Vistos etc. Conclusão 

desnecessária. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença do Id. 

29907349 e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Às providências. Várzea Grande, 24 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005930-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBOZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

claysson wellington moreira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005930-66.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WAGNER BARBOZA DE OLIVEIRA REU: CLAYSSON 

WELLINGTON MOREIRA, SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - EPP Vistos etc. Na decisão do Id. 26403463, redesignou 

audiência de conciliação somente com relação ao requerido Claysson, 

haja vista que o ato já se realizou com relação à requerida Sociedade 

Hospitalar (Id. 18388431), restando dispensada a presença da 2ª 

requerida na audiência. A audiência foi designada para a data de hoje, 

contudo novamente restou prejudicada, tendo em vista que o requerido 

Claysson não fora encontrado (certidão do Id. 29238876). No Id. 

29767744, a parte autora postulou pela citação fictícia do réu não 

encontrado. Pois bem. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que 

somente após ser tentada a localização pessoal do réu por todas as 

formas, e estas resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação 

por edital. Manuseando os autos, verifico que o autor não demonstrou ter 

esgotado todos os meios necessários para localizar o requerido Claysson, 

uma vez que não diligenciou para tentar obter o seu endereço nos órgãos 

oficiais (TRE, Junta Comercial, Receita Federal, etc.). Convém realçar que 

a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia em casos 

excepcionais, quando estejam presentes algumas das hipóteses do art. 

256, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra neste feito. 

Posto isso, indefiro o petitório acostado no Id. 29767744 e, no impulso do 

processo, determino a intimação da parte autora para manifestação nos 

autos, requerendo o que entender de direito e/ou traga aos autos CPF e 

nome da mãe do réu para que seja procedida as consultas do seu 

endereço e designação de audiência. Prazo: 10 dias. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 5 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA DO CARMO (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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000250-71.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS PEREIRA DO CARMO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Nada obstante a certidão do Id. 30619510, compulsando os 

autos verifica-se que na decisão do Id. 19355918, fora determinado a 

solicitação do laudo pericial ao CEJUSC, contudo tal requisição não fora 

cumprida, portanto não há laudo acostado aos autos. Em sendo assim, 

risque a certidão do Id. 30619510, tornando-a sem efeito, e cumpra-se a 

decisão saneadora do Id. 19355918. Às providências. Várzea Grande, 25 

de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009809-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINE AMARAL MEDEIROS (REU)

WASHINGTON PEREIRA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009809-81.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. REU: 

WASHINGTON PEREIRA RODRIGUES, JANAINE AMARAL MEDEIROS 

Vistos etc. Defiro o petitório do Id. 29670736, devendo ser expedido 

mandado de citação à parte requerida, nos termos requeridos, qual seja, 

WASHINGTON PEREIRA RODRIGUES - Rua Ary Paes Barreto, n° 2135, 

Bairro: Cristo Rei, Várzea Grande/MT; JANAINE AMARAL MEDEIROS - Rua 

Lúcio Frutuoso, n° 172, Bairro: Ponte Nova, Várzea Grande/MT. Deverá o 

Sr. Oficial de Justiça cumprir a ordem de citação fora do horário, nos 

termos previstos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil e/ou por 

hora certa nos termos do art. 252 do mesmo codex. As diligências já se 

encontram depositadas no Id. 29670736. Várzea Grande, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008633-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA (REU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (REU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008895-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYSSA ZANOL BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008895-17.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

THAYSSA ZANOL BEZERRA Vistos etc. Homologo para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes no Id. 

25106094. Em consequência, determino a suspensão do presente, até 

efetivo cumprimento do acordo entabulado (15.08.2020). Decorrido o 

prazo avençado, dê-se vista a parte exequente para que, no prazo legal, 

requeira o que entender de direito. Intimem-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 24 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009915-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009915-43.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS 

LTDA EXECUTADO: MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 

Vistos etc. Primeiramente, promova a retificação da nominação da ação, 

isso porque a presente ação trata-se de Ação Monitória. Pendente de 

apreciação o petitório do Id. 30037733, onde a parte autora requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, posto que 

em três oportunidades e três endereços distintos não conseguiu localizar 

a empresa ré para citação, trazendo comprovação de que a mesma 

encontra-se suspensa. Em sendo assim, deverá o requerente promover 

requerimento específico para instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, inclusive indicando o nome, 

qualificação e endereço do sócio da empresa executada, de acordo com o 

art. 134, §§ 1º e 4º, do CPC. Feito o processamento do respectivo 

incidente, deverá a parte autora associar o incidente a este processo para 

posteriores deliberações. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 25 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001555-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISSIA THAYANE SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001555-90.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): CRISSIA THAYANE SOUZA DO NASCIMENTO REU: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 

29734718, por meio da qual a parte requerida informa que efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação, e, tendo a parte autora informado 

a satisfação da dívida (Id. 30461126), deixo de receber o pedido de 

cumprimento de sentença do Id. 29628329. Proceda à transferência dos 

valores depositados judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado. No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande, 25 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEODITO FRANCO DE MORAES (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001194-39.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DEODITO FRANCO DE MORAES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 29735542, por meio 

da qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, e, tendo a parte autora informado a satisfação da dívida (Id. 

30609644), proceda à transferência dos valores depositados judicialmente 

na conta única para a conta bancária indicada pelo advogado. No mais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Várzea 

Grande, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009342-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEM MARIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009342-34.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ELEM MARIANA DE SOUZA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc. Em análise do presente feito, verifica-se que o este foi 
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distribuído após determinação do juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

para limitar o litisconsorte ativo em até 05 autores, nos autos n. 

1014130-28.2019.8.11.0002. É cediço que, nos casos de litisconsórcio 

facultativo, quando a inicial traz número excessivo de autores, o 

despacho que ordena o desmembramento deve ser cumprido formando-se 

novos grupos de autores, cada qual com uma petição própria. A 

providência tem por objetivo facilitar a tramitação e o julgamento da causa, 

contudo, sem implicação sobre a competência originária do juízo 

decorrente da ação distribuída que ensejou o desmembramento. A lei não 

prevê o desmembramento de um processo como causa de modificação da 

competência. De tal modo, o desmembramento não modifica a competência 

firmada em razão da distribuição, de modo a impor a redistribuição dos 

processos resultantes do desmembramento. Neste sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DO 

NÚMERO DE LITISCONSORTES. MERA CONVENIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUIZ QUE PRIMEIRO CONHECEU A LIDE. 

PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. O desmembramento da ação de modo a 

excluir da relação processual originária os litisconsortes ativos, de modo a 

permanecer apenas o primeiro deles, não pode ensejar livre distribuição 

das novas demandas propostas, haja vista ter havido a prevenção do 

primeiro Juízo das lides que lhe foram apresentadas. 2. Há que se 

reconhecer a competência do primeiro juízo que conheceu a lide, não 

influindo a determinação dele emanada no sentido de desmembrar o 

processo para limitar o número de litisconsortes, cujo fundamento se 

restringiu na mera conveniência para processar e julgar o feito. 3. Pensar 

em sentido contrário seria permitir que se promovesse o desmembramento 

de ações, baseado tão-somente na limitação dos litisconsortes ativos, o 

que ultimaria em pulverização de demandas idênticas em varas distintas, 

sob pena de decisões contrárias e em afronta à prevenção do primeiro 

Juízo que conheceu a causa, em desatenção ao Princípio do Juiz Natural 

que embasa a atuação do magistrado no seu dever de imparcialidade. 4. 

Precedentes desta Corte: CC 00114204020114050000, Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Pleno, DJE - Data::09/09/2011 - 

Página::88. 5. Conflito de competência conhecido. Declaração da 

competência do Juízo Suscitado para julgar a causa (5ª Vara 

Federal/RN).” (TRF-5 - CC: 423576220134050000, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Barros Dias, Data de Julgamento: 11/12/2013, Pleno, 

Data de Publicação: 16/12/2013) (destaquei) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

- FEITO ORIGINADO DE DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A MEDIDA - PRINCÍPIO DA 

“PERPETUATIO JURISDICTIONIS” - ART. 87 DO CPC. 1. O juiz que determina 

o desmembramento de um processo, em razão do excessivo número de 

autores, preserva a sua competência para o julgamento de todos os feitos 

desmembrados. 2. O desmembramento não modifica a competência do juiz 

que determinou a medida, de modo a impor a redistribuição dos processos 

resultantes. A lei não prevê o desmembramento de um processo como 

causa de modificação da competência. 3. Observância do princípio da 

“perpetuatio jurisdictionis”. Art. 87 do CPC. 4. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo Federal da 24ª Vara/RJ - Suscitado.” (TRF-2 - 

CC: 8700 RJ 2008.02.01.008730-3, Relator: Juiz Federal Convocado 

LEOPOLDO MUYLAERT, Data de Julgamento: 23/03/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 22/04/2009 - Página: 

217) (destaquei). Portanto, o Juiz que determina o desmembramento de um 

processo, em razão do excessivo número de autores, preserva a sua 

competência para o julgamento de todos os feitos desmembrados. Ante o 

exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar 

a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, para ser associada ao processo n . 

1014130-28.2019.8.11.0002, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001098-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES FERRAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001098-24.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALCEBIADES FERRAREZ REQUERIDO: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos etc. 1 - ALCEBÍADES FERRAREZ, qualificado nos autos, 

interpôs recurso de embargos de declaração alegando, em síntese, que 

houve omissão na sentença prolatada no Id. 29643168. Alega o 

embargante que não fora ratificado os benefícios da gratuidade 

processual que lhe fora concedida na decisão inicial (Id. 7980675), 

havendo sua condenação proporcional nas custas e honorários de 

sucumbência. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Conforme previsto no art. 1.022, do CPC, 

somente é cabível embargos de declaração para sanar contradições, 

obscuridades, omissão ou erro material. Os embargos são tempestivos, 

posto que interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, 

portanto os recebo. Com efeito, assiste razão a parte embargante no que 

concerne à omissão com relação à condenação que lhe fora exposta, haja 

vista que o art. 98, 3º, do CPC, estabelece que: Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3º Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 

Diante de todo o exposto, acolho os declaratórios e ratifico as disposições 

finais da sentença do Id. 29643168, que passa a constar da seguinte 

forma: Sucumbentes reciprocamente, nos termos do artigo 86 do CPC, 

deverão as despesas, custas processuais e honorários advocatícios ser 

distribuídas entre as partes na proporção de 50% para cada, fixando-se 

os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa. No entanto, 

fica suspensa a cobrança com relação à condenação da parte autora, de 

acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, haja vista ser beneficiário da justiça 

gratuita. Permanecem inalterados os demais termos da sentença. P. I. 

Cumpra-se. 2 - No mais, Por outra banda, verifica-se que a parte requerida 

opôs Recurso de Apelação (Id. 30565078), contra a sentença proferida 

nos autos. Em sendo assim, intime-se a parte autora, ora apelada, para 

apresentar contrarrazão ao recurso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 1.010, § 1º, CPC. Decorrido o prazo das 

contrarrazões e de recurso para a parte autora, com ou sem 

manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC. 3 - 

Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALU COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REU)

JESUÍNA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (REU)

BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA (REU)

FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000027-84.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA 

LTDA. REU: BALU COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, FABIO 

ALBUQUERQUE DA SILVA, JESUÍNA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, 
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BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA Vistos etc. Indústria e Comércio de 

Espumas e Colchoes Cuiabá Ltda propôs Ação Ordinária de 

Locupletamento Ilícito em face de Balu Comércio de Colchões Ltda – ME, 

Fábio Albuquerque da Silva e Benedito Albuquerque da Silva , ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 

28087880), pugnando por sua suspensão até o cumprimento do ajuste. 

Contudo, diante da impossibilidade da homologação, posto que constitui 

causa legal de resolução do mérito, fora determinada a intimação da parte 

autora para pronunciamento a respeito, porém esta quedou inerte 

(certidão do Id. 30611977). Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, diante da não manifestação da parte autora, homologo por sentença 

o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

pactuados. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Certifique-se o 

trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando 

os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006894-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006894-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

ENIO BRAGA JARDIM REQUERIDO: GONCALO PEDROSO BRANCO DE 

BARROS Vistos, A parte autora pretende obter a adjudicação do imóvel 

localizado na Quadra 07, n. 03, Loteamento Vila Artur, nesta comarca, 

aduzindo que firmou negócio verbal para aquisição do imóvel com a parte 

requerida, o qual está incapacitado de lhe transferir o bem em razão da 

sua atual interdição. Com efeito, observo que a parte autora não 

demonstrou a quitação do preço para aquisição do bem, tampouco 

informou a que título adquiriu a referida propriedade, requisito essencial 

para o processamento de demandas como a presente, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA REQUISITOS 

DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

QUITAÇÃO DO PREÇO - É requisito essencial na ação de adjudicação 

compulsória a prova da quitação do preço do imóvel, não havendo 

comprovação o pedido é improcedente. (TJ-MG - AC: 10024112862560001 

MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de 

Publicação: 13/12/2019) Deste modo, venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, suprir as iregularidas acima descritas, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007067-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007067-15.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020, às 16h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007090-58.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007090-58.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

RENATO CARVALHO DOS SANTOS REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020, às 17h00, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007098-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA ALVARENGA TOSTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007098-35.2020.8.11.0002. AUTOR: 

ADELIA ALVARENGA TOSTI REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/08/2020, às 14h00, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 
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audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007053-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007053-31.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA LUIZA DA SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/08/2020, às 14h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018466-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVENDA MULTIMARCAS COMERCIALIZACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 

(REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007055-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DALVA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007055-98.2020.8.11.0002. AUTOR: 

JOANA DALVA DA COSTA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 
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relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/08/2020, às 15h00, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004336-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO CARNEIRO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES FREITAS (REU)

TADEU MANOEL DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008267-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY ARRUDA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ OAB - MT25685/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1008267-57.2020.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: STEFANY ARRUDA DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03/08/2020, às 16h00 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000147-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (REU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016163-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))
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FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016336-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ROBERTA DA SILVA MANFRE GONCALVES (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016336-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ROBERTA DA SILVA MANFRE GONCALVES (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017179-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001058-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE ARAUJO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013207-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LOPES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003602-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016800-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MACIEL TERUYA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(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))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que ainda pretende produzir, justificando-as, sob 

pena de preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004363-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BIZERRA DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004363-68.2016.8.11.0002 

AUTOR: EDUARDO CARLOS BORGES RÉU: JOAO BIZERRA DE ASSIS 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que o requerido ajuizou ação 

de usucapião nº 1002203-70.2016.8.11.0002 que se encontra em trâmite 

perante esta Vara, visando à aquisição da propriedade do imóvel da lide. 

Assim, tenho que o sobrestamento desta demanda é medida que se impõe. 

A propósito, o art. 313, V, “a”, do CPC prevê o seguinte: “Art. 313. 

Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) 

depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência 

ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente.” Dessa forma, considerando que o autor até o 

presente momento sequer foi citado na ação de usucapião proposta pelo 

requerido, conforme verifiquei em pesquisa junto Processo Judicial 

Eletrônico - PJE, evidente a existência de questão prejudicial externa, a 

qual impõe a suspensão deste feito até que as ações se encontrem em 

fase de decisão saneadora. Portanto, visando evitar decisões conflitantes 

entre as demandas que tem em comum o mesmo objeto, qual seja o imóvel 

descrito nos autos, determino o sobrestamento do feito, até que a ação de 

usucapião esteja apta para decisão saneadora. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012063-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA TALITA ALVES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012063-90.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

RENATA TALITA ALVES ARAUJO REU: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ 

Vistos, Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da 

lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os 

fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Das provas Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos 

como sendo: a) se a parte autora foi orientada pelo requerido à entregar 

mensalmente os comprovantes dos pagamentos das parcelas pendentes 

com a Energisa, visando futuro reembolso na “ação declaratória negatória 

de dívida”, proposta pelo requerido em nome da autora, b) se o requerido 

tinha conhecimento de que a autora efetuou o pagamento de mais 15 

(quinze) parcelas durante o curso da ação; c) caso positivo, o dever do 

requerido realizar o pagamento em dobro equivalente às 15 (quinze) 

parcelas não apresentadas em juízo. Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral postulada por ambas as partes (ids. 

29046562, 29201866), consistente na oitiva apenas de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Indefiro o depoimento pessoal das 

partes, uma vez que as suas declarações já foram delineadas na fase 

postulatória. Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04/08/2020, às 17h00. 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. Expeça-se mandado para intimação das testemunhas 

arroladas pela Defensoria Pública. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007445-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007445-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRADESCO SAUDE S/A REU: INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. 

B. LTDA. Vistos, Bradesco Saúde S.A propôs a presente ação de 

cobrança em face de Indústria Comercio T S B Ltda., argumentando que a 

requerida celebrou com a requerente apólice de Seguro de Despesas de 

Assistência Médica e/ou Hospitalar nº 555846 para utilização de seguro 

coletivo, porém a requerida não honrou com a sua obrigação de saldar os 

valores do prêmio em decorrência da utilização do seguro referente aos 

meses de outubro e novembro de 2017 e multa contratual valor de R$ 

4.851,93 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um real e noventa e três 

centavos). Nesses termos, requer a condenação da requerida ao 

pagamento do valor atualizado de R$ 8.086,55 (oito mil e oitenta e seis 

reais e cinquenta e cinco centavos). Juntou documentos (ids. 14837202 a 

14837230). A audiência de conciliação restou prejudicada em virtude da 

ausência da parte autora (id. 21164611) Em seguida a requerida 

apresentou contestação no Id. 21804177, alegando a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor no presente caso, bem como afirma que 

realizou o cancelamento do contrato através da corretora que intermediou 

a contratação de deste então não utilizou mais o contrato de seguro, 

sendo que nas mensalidades de competências dos meses de outubro e 

novembro de 2017 sequer possuem coparticipação. Aduz que o contrato 

prevê que nos ajustes superiores a 12 (doze) meses o rompimento poderá 

ser efetuado sem ônus e não convindo mais comunicou a requerente 

através da sua corretora que atua dentro da própria agência onde mantém 

sua conta bancária o interesse de romper o contrato, conforme previsto 

no item 12.2.2.1 das normas gerais. Assim, afirma não ser cabível a 

cobrança do prêmio em aberto e da multa contratual e ao final requereu a 

improcedência do pedido inicial. Impugnação à contestação no Id. 

24705959. No id. 24866929 a parte autora informou não ter sido intimada 

para comparecimento na audiência de conciliação designada nos autos. 

Na decisão de id. 25255415 o pedido de aplicação de multa em virtude da 

ausência da parte autora na audiência de conciliação foi indeferido e 

determinada as partes manifestarem acerca das provas que pretendiam 

produzir. Devidamente intimadas as partes manifestaram nos ids. 

26131545 e 26139849. Após, os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Pois bem. A questão é 

singela, pois o feito tem por objeto a cobrança dos valores relativos ao 

prêmio em decorrência da utilização do seguro saúde referente aos 

meses de outubro e novembro de 2017 e multa no valor de R$ 3.234,62 

(três mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), cujo 

pagamento foi frustrado. A requerida, em sua contestação limitou-se a 

alegar a inexigibilidade do débito em virtude de ter realizado a rescisão do 

contrato através da corretora que intermediou a contratação do seguro, 

porém sequer informou a data em que realizou a suposta notificação. 
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Ainda, verifico que não há nos autos qualquer documento comprovando a 

ocorrência da notificação, a qual deveria ocorrer com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, para que assim não houvesse qualquer 

ônus para a requerida, conforme se observa do teor do item 12.2.2.1 das 

Condições Gerais juntada no id. 14837230. Ora, é sabido que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso II, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor”, entendo que não restou demonstrado nos 

autos a realização de notificação da autora acerca da rescisão do seguro. 

Isso porque, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pela requerida, esta não os comprovou, tendo em vista que de 

tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na 

contestação apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer 

prova robusta de o requerente tenha sido notificado com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias acerca da intenção da requerida rescindir o 

contrato firmado entre as partes. Portanto, tenho como devidamente 

constituída a obrigação pecuniária aqui pretendida, não havendo nos 

autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito 

postulado na petição inicial. Assim, sem rodeios, a requerida deve ser 

condenada ao pagamento da quantia de R$ 4.851,93 (quatro mil oitocentos 

e cinquenta e um real e noventa e três centavos), que deverá ser 

acrescido de juros de mora na importância de 1% (um por cento) ao mês, 

fluindo a partir da citação, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o 

§1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e a correção monetária 

deve incidir pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, com o 

termo da contagem a partir da data do vencimento de cada fatura (id. 

14837222). Posto isso, julgo procedente o pedido e condeno o requerido 

ao pagamento do valor de R$ 4.851,93 (quatro mil oitocentos e cinquenta e 

um real e noventa e três centavos), em favor da parte autora, referente 

aos boletos de Id. 14837222 e multa contratual, cujo montante deverá ser 

atualizado na forma da fundamentação supra. Por conseguinte, resolvo o 

mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. 

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor do débito 

atualizado, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, 

do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - § 2º, art. 85). Transitado em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003393-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003393-63.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ADEMILSON DE ALMEIDA REU: BANCO BRADESCO Vistos. Ademilson de 

Almeida promove a presente ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais e requerimento de tutela provisória em 

face de Banco Bradesco S/A, sustentando, em síntese, que tomou 

conhecimento que seu nome consta nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 306,59 

(trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), relativo ao contrato 

nº 035504831000004EC. Aduz que não se recorda de ter contratado os 

serviços do requerido, razão pela qual a cobrança e restrição de crédito 

são indevidas. Assim, pugna para que seja declarada a inexistência do 

débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). Com a 

inicial vieram documentos. Determinada a emenda da inicial no id. 

19376790, o autor se manifestou no id. 19620227, postulando pelo 

deferimento da tutela de evidência para retirada do seu nome do rol de 

inadimplentes até o deslinde da causa. Na decisão de id. 20521473 o 

pedido de tutela de evidência foi indeferido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa (id. 21973899). O requerido apresentou contestação (id. 

22360778), alegando preliminarmente a falta de interesse de agir da 

requerente e da ausência de pretensão resistida. No mérito afirma que o 

autor possui um débito que foi assumido anteriormente sem nenhuma 

objeção, porém passado tanto tempo alega desconhecer. Aduz que o 

comportamento do autor caracteriza litigância de má-fé, bem como 

sustenta não haver o dever de indenizar pois os fatos descritos na inicial 

são meros aborrecimentos. Ainda, alega a impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e que o autor possui outras negativações, fato que 

afastaria o dever de indenizar a título de dano moral. Por fim, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora não apresentou 

impugnação à contestação no id. 22503118. As partes foram intimadas 

para manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, porém 

permaneceram inertes. 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. Da ausência de interesse 

de agir Aduz o requerido que a parte autora não tentou solucionar sua 

irresignação pelas vias administrativas, caracterizando a ausência de 

conflito e, portanto a pretensão deduzida em Juízo carece de requisito 

essencial para sua válida constituição, qual seja o interesse de agir. 

Todavia, a preliminar arguida não merece guarida, ante o princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, presente no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, não cabendo à extinção do feito em razão 

da ausência de pedido na esfera administrativa, especialmente em razão 

do autor ter demonstrado a utilidade e necessidade e, portanto, o seu 

interesse no ajuizamento da presente ação. Ademais, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Assim, afasto a presente preliminar. Do mérito Pois bem, a ação foi 

ajuizada com base em inscrição do nome da requerente no rol de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pelo banco 

requerido em razão do débito no importe de R$ 306,59 (trezentos e seis 

reais e cinquenta e nove centavos), relativo ao contrato nº 

035504831000004EC, que supostamente se encontrava em nome do 

autor. Analisando os autos, verifico que a razão está com o requerente, 

uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de um 

débito que justificasse a negativação questionada nos autos. Isso porque, 

instaurado o contraditório com a citação do requerido, ele descurou de 

trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como 

deixou de comprovar a relação sub judice, pois apenas afirma de forma 

genérica que o autor havia assumido o débito sem ao menos especificar a 

origem da dívida aqui questionada. Dessa forma, o requerido não trouxe 

aos autos qualquer documento que pudesse comprovar de forma efetiva a 

existência do débito, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer 

prova negativa. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações do 

requerido se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que 

desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e a ré 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 
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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”. 

Portanto, havendo provas de que o autor não se beneficiou com os 

serviços prestados pelo requerido a dívida perde o seu caráter de 

exigibilidade, uma vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência do débito, no importe de R$ 306,59 (trezentos e seis reais e 

cinquenta e nove centavos), relativo ao contrato nº 035504831000004EC, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia. Assim, uma vez que o 

requerido não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas 

declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome do autor no 

serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do 

STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras pacificado, 

o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser 

comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque 

seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima 

comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em consequência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome do autor na lista de 

maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano moral 

decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo ato ofensivo 

praticado pelo requerido deve ser reparado. Ressalto, ainda, que a 

alegação do requerido quanto a existência de outro registro de 

negativação em nome do autor não pode ser acolhida em virtude da 

ausência de comprovação de tal fato, pois o extrato de id. 19374720 

demonstra haver apenas a negativação aqui questionada em nome do 

autor. Portanto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida à 

responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. Em suma, 

tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano 

Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do 

réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[1]. No mesmo caminho 

trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil[2]”. Pelo exposto, julgo procedentes 

os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor R$ 306,59 

(trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), relativo ao contrato 

nº 035504831000004EC e condenar o requerido ao pagamento em favor 

da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano 

moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 01/01/2019 

(Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Considerando que “na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª 

Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – 

Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, 

Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT 

(www.tj.mt.gov.br).

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009005-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON GONCALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO(A))

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

CLEIDSON NASCIMENTO COSTA 02903118108 (REQUERIDO)

CLEIDSON NASCIMENTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009005-50.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para informar novo endereço para citação da 

parte ré CLEIDSON NASCIMENTO COSTA. Prazo 15 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006228-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PASTOR SILGUEIRO MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, constata-se que a exequente 

recolheu as custas judiciais no id. 21421482 conforme determinado, assim 

acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. À vista de que a assinatura da parte ré, constante no acordo (Id. 

22968157), não foi reconhecida firma e nem sequer aportou ao pacto 

procuração da parte requerida outorgando poder a terceiro ou advogado 

para transigir, determino venha a exequente, em cinco (05) dias, sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de não homologação do acordo. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006427-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DE SOUZA JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ILANA CRISTINA DA SILVA OAB - MT0016636A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida devidamente intimada, conforme AR ID 

22400634, não manifestou nos autos

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008479-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos observo que a parte 

autora afirma ter efetuado um acordo com a requerida decorrente de um 

cartão de crédito no valor de R$ 4.341,26 (quatro mil trezentos e quarenta 

e um reais e vinte e seis centavos), deu a entrada no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), restando 12 parcelas de R$ 584,79 (quinhentos e oitenta e 

quatro reais e setenta e nove centavos) para pagamento. No entanto, em 

virtude dos juros abusivos tornou-se impossível a quitação do acordo 

realizado, razão pela qual requer a revisão dos juros do contrato firmado 

entre as partes. Todavia, descurou de formular pedido final acerca da 

revisão do indigitado contrato. Diante destas considerações, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar o pedido 

final de revisão da fatura, informando nos autos os valores que entende 

como devidos, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003946-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. À vista dos autos em que pese a urgência da 

medida e o extenso lapso de tempo decorrido, verifica-se que a parte 

autora não indicou o nome e a qualificação do(s) pretenso(s) invasor(es) 

do imóvel em questão, limitando-se a declarar que se deparou com areia e 

tijolos no imóvel por “DESCONHECIDO”. Ora, o inciso II do art. 319 do CPC, 

exige, como requisito da petição inicial, a indicação do nome, prenome, 

estado civil, profissão, n°. de CPF, endereço eletrônico, domicílio e 

residência, tanto do autor quanto do réu. Outrossim, não obstante se 

admita, em demandas de natureza possessória, a relativização do 

dispositivo citado, isto é, em situações que resultem em dificuldade de 

nominação e qualificação de todos os invasores, em razão da 

precariedade do esbulho ou em caso de invasão coletiva, tal qual dispõe o 

art. 554, §§ 1º e 2º, do CPC, verifico que esse não é o caso dos autos, 

mostrando-se necessária, a individualização do(s) requerido(s), ainda que 

inviável a atribuição da qualificação completa. A propósito, merece 

destaque a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

verbis: “Nome e qualificação das partes. A individualização das partes é 

necessária na petição inicial, entre outras coisas, para que a sentença 

possa obrigar pessoas certas. Quando não for possível a menção da 

qualificação completa das partes, é suficiente que se as individue. É 

comum, em ações possessórias, não ser viável a perfeita qualificação 

do(s) réu(s). Sendo possível a individuação, ainda que incompleta a 

qualificação, o requisito estará preenchido.”[1] Desta feita, considerando 

que a(s) pessoa(s) contra quem se move a presente ação são 

possivelmente determináveis, oportunizo a parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias a fim de que promova a emenda da petição inicial, 

individualizando, tanto quanto possível, a parte requerida, ou justificando a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 7ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 671 

apud acórdão do TJRS, AP nº 70015149420, Comarca de Santo Antônio 

da Patrulha, Rel. José Aquino Flôres de Camargo, j. 24/05/2006

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008918-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008918-60.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 27 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012050-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURIVAL GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GOLDEN LTDA (REU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EROS ROBERTO AMARAL GURGEL OAB - SP64466 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012050-91.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Aportou aos autos a petição do autor requerendo a exclusão da empresa 

Imobiliária Golden LTDA e a inclusão da empresa Goldem Gestão Negócios 

Imobiliários LTDA (ID. 27723605) No seguimento, a parte requerida 

Imobiliária Golden LTDA informou que concorda com o pedido autoral 

datado de 26/12/2019 (Id nº 27723605) para sua exclusão do polo passivo 

da lide, independentemente de qualquer condenação em custas e 

honorários advocatícios, ante à inexistência de má-fé da parte autora e de 

seus patronos (ID. 29150678). Pois bem, na nova sistemática do Código de 

Processo Civil, o artigo 329, I dispõe que: Art. 329 - O autor poderá: I - até 

a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; Nesse sentido, em analogia 

ao art. 329, I do CPC e em consonância com a jurisprudência dominante, 

verifica-se que a requerida Imobiliária Golden LTDA não se opôs ao pedido 

(ID. 29150678), bem como é desnecessária a oitiva da parte contrária CIJ 

Imóveis LTDA - EPP sobre a substituição processual do polo passivo, 

diante do fato de que a segunda requerida sequer foi citada. Desta feita, 

defiro o pedido de ID. 27723605. Assim, exclua do polo passivo Imobiliária 

Golden LTDA, procedendo as retificações necessárias, inclusive no 

Sistema PJe, fazendo constar no pólo passivo da presente demanda 

Goldem Gestão Negócios Imobiliários LTDA. Deixo por ora de designar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 
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Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cumpra-se com as 

providências necessárias, devendo as requeridas serem 

citadas/intimadas, via ARMP, nos termos da decisão inicial ID. 23879285. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002091-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE 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 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da não comprovação 

do pedido administrativo e a sua recusa A requerida afirma que o autor 

não comprovou ter enviado a documentação necessária para abertura do 

procedimento administrativo e a consequente recusa do pagamento, razão 

pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Pois bem, 

conforme acima já mencionado a parte autora comprovou nos atos a 

formulação de requerimento administrativo conforme ids. 5779429 e 

5779486, sendo certo que a comprovação da recusa do pagamento por 

parte da seguradora não é condição para o regular exercício de ação. 

Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA 

RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – 

DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712). Os julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca 

da imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da 

Seguradora em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da 

ação.” (TJMT - Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente 

preliminar. 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, 

determino de ofício, a produção de prova pericial. 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 determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” 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. 7981484 pág. 23. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001657-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ARINEU JOSE CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da ausência 

do autor ao mutirão A requerida alega que a parte autora faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação designada nos autos, 

oportunidade em que seria realizada perícia judicial, assim, requer a 

decretação de preclusão da prova pericial, julgando o feito improcedente 

ou que seja extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

III do CPC. Embora a parte autora tenha deixado de comparecer à 

audiência de conciliação, certo que a realização de perícia em tal 

oportunidade é mera liberalidade deste juízo, que em parceria com o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, 

oportuniza às partes participarem do mutirão, a fim de que possam ver 

suas contendas solucionadas com mais celeridade, inclusive, mediante a 

pactuação de acordos. Deste modo, não há no ordenamento medida 

punitiva para a parte que descure de comparecer ao ato, à exceção da 

aplicação de multa prevista no art. 334, § 8º do CPC, bem porque a 

realização de perícia é determinada quando do saneamento da demanda. 

Nesse passo, não merece prosperar a referida preliminar. Da necessidade 

de inclusão da seguradora líder no polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, objeto da ação. Dessa feita, DEFIRO a realização 

de perícia médica pela parte requerida. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais o Dra. Michele Taques Pereira Baçan, médica perita, 

localizada no endereço: Rua Barão de Melgaço n.º 2754, Ed. Work Tower, 

9º andar, Centro, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99929-6655, e-mail para 

contato: micheletaquespericia@hotmail.com, a qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo a mesmo ser intimada da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). 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. 14817746. Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). A perita deve 

ser advertida para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) a contribuir 

com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012358-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DE CAMPOS (REQUERIDO)

RITA DE CASSIA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS (REQUERIDO)

AMAURI DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012358-30.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 24 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009302-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL LIMA TENREIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILTON SOARES MAIA OAB - MT25085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. À vista dos autos, verifico que o autor incluiu 

no polo passivo da ação o INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social, 

deste modo, este juízo é incompetente para o processamento e julgamento 

da lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, o Juízo da 

Fazenda Pública, a quem compete processar e julgar causas cíveis em 

que intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas[1]. Posto isso, sem maiores 

delongas, declino, de ofício, de minha competência para o processamento 

e julgamento da presente e determino a redistribuição a uma das Varas da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - MT, nos termos da 

fundamentação supra e em atendimento aos princípios da celeridade e 

economia processual. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

TJ-MG - CC: 10000150040004000 MG , Relator: Paulo Balbino, Data de 

Julgamento: 07/05/2015, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/05/2015.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014508-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA COSTA STEFFANO (TESTEMUNHA)

TATIANE ANDREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAREZ DA NATIVIDADE OAB - PR40903 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014508-81.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 24 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000983-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KARINE MOREIRA DOS SANTOS (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-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. 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 

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. Ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido do processo No tocante a alegação veiculada 

pela requerida, de que falta pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o 

comprovante de endereço carreado esta em nome de terceiros, observo 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 
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nenhuma das regras expostas, sendo certo que o comprovante juntado no 

Id. 4846199, constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não 

consistindo em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, 

ressalto que o comprovante de residência não é documento indispensável 

à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, conforme 

jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE 

ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA 

LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei processual exige que a 

peça de ingresso seja instruída com documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, devendo a parte comprovar a ocorrência do 

sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do CPC).2. O 

comprovante de residência não constitui documento indispensável à 

propositura da ação de cobrança de complementação de seguro 

DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de residência 

não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo em vista 

que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, rejeito a 

indigitada preliminar. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, objeto da ação. Dessa feita, 

DEFIRO a realização de perícia médica pela parte requerida. Para tanto, 

nomeio para os trabalhos periciais o Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

médica perita, localizada no endereço: Rua Barão de Melgaço n.º 2754, 

Ed. Work Tower, 9º andar, Centro, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99929-6655, 

e-mail para contato: micheletaquespericia@hotmail.com, a qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo a mesmo ser intimada da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). 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. Intimem-se as partes 

para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC), bem como, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança (art. 465, CPC). A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica 

instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também 

buscar a comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004025-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MAXIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Deixo por ora de designar audiência de 

conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte requerida, para 

apresentar contestação que traga preliminar e/ou documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006107-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTOS E PRODUCOES LUMINE FOTO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA DANIEL TUNES FORGERINI OAB - SP267109 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE 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. Desse modo, passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357 do CPC), bem assim ordenar a produção da prova, uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção. Com efeito, não há preliminares a serem 

consideradas, motivo pelo qual, declaro o feito saneado e diante da 

natureza da controvérsia, determino de ofício, a produção de prova 

pericial. Fixo como pontos controvertidos a) se os documentos de id. 

11580682 – págs. 2 a 4 foram assinados pela parte autora; b) a existência 

ou não de relação jurídica entre a parte autora e a requerida; c) o nexo de 

causalidade entre o dano alegado e a conduta da parte requerida; d) o 

dever de indenização e o seu quantum. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais grafotécnicos a empresa Mediape Mediação, 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço 

na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato 

Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br o qual 
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deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo 

desde já os honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando 

que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários 

periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à autora será 

arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Venham às 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte 

requerida aporte aos autos a via ORIGINAL dos referidos documentos (id. 

11580682 – págs. 2 e 4), no prazo de 15 (quinze) para a realização da 

perícia acima deferida. Apenas com o aporte do documento original acima 

determinado e aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014036-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FERREIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX WILLIAN DE SALES OAB - MS17533 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON VERÃO DANTAS (REQUERIDO)

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014036-80.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 25 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011725-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO GERONIMO SILVA DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LEITE (REU)

Outros Interessados:

PAULO ERIVAN DE SOUZA (TESTEMUNHA)

GENIVALDO BATISTA DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

ALESSANDRO MANOEL N. SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011725-19.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 25 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002793-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SUL MOTOS LTDA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002793-13.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça no Id. 29802332, cancelo 

a audiência de conciliação designada para o dia 27 de março de 2020. 

Intime-se o autor para informar novo endereço para citação da parte ré. 

Prazo 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, 

e com fulcro no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor pessoalmente, para que, em 05 (cinco) horas, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006777-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CANDIDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006777-68.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça no Id. 29115046 e a 

devolução da correspondência devolvida id. 29246542, cancelo a 

audiência de conciliação designada para o dia 27 de março de 2020. 

Intime-se o autor para informar novo endereço para citação da parte ré. 

Prazo 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, 

e com fulcro no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor pessoalmente, para que, em 05 (cinco) horas, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 231 de 349



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001877-71.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 27 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003378-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO BOM GOSTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Inicialmente, deixo por ora de redesignar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para apresentar contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1007048-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARIONITA DA SILVA VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

JAQUELINE MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

LÁISA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos n. 1007048-09.2020.8.11.0002 Vistos, etc. Em 

face da petição acostada no Id. 30542709, em que a parte autora requer a 

extinção do presente feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o 

processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006609-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN MARTINS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006609-66.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores 

Pagos c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Elian Martins 

Cabral em desfavor de MRV Prime Fava Incorporações SPE LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo no Id. 

29132405, pugnando por sua homologação. Vieram os autos conclusos. É 

o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados 

no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo 

a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários Advocatícios, conforme 

pactuada. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, arquivando os 

autos. P. I. e Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002036-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE MIRANDA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Marluce Miranda de Faria em 

desfavor de Itau Seguros De Auto E Residencia S.A, alegando em síntese 

que em 30.08.2015 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. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (id. 4343894). No id. 4472445 a parte requerida 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a necessidade de 

inclusão no polo passivo da Seguradora Líder, a falta de interesse de agir 

diante da ausência de requerimento administrativo e da ausência de 

comprovação de entrega da documentação e ausência do laudo IML. No 

mérito aduz acerca da imprescindibilidade de produção de prova pericial, 

uma vez que nos autos não foram colacionados quaisquer documentos 

que atestem o grau de debilidade que parte autora esta acometida, bem 

como que o boletim de ocorrência apresentado pela parte autora não é 

capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de 

forma unilateral visto que foi lavrado com informações da própria parte 

autora. Por fim, requereu a improcedências dos pedidos iniciais. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no id. 4751292. A avaliação 

médica aviou aos autos no id. 16471090, sobrevindo manifestação das 

partes nos ids. 16588996 e 16725282. 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 
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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. 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. 1957613. 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. 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 DPVAT, por ter sofrido acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. Pois bem, segundo o art. 3º, inciso II, da 

Lei n. 6194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso 

de invalidez permanente.”. Sendo assim, verifico que os documentos 

acostados a inicial (fls. 41/46) comprovam a ocorrência do sinistro e estão 

em conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro 

norte, a requerida sustenta que a requerente não trouxe aos autos 

documentos imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de 

demonstrar de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado 

e o dano sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, 

haja vista que os documentos colacionados aos autos pela parte autora 

na exordial, comprovam o envolvimento da parte autora em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista o que consta no relatório 

médico do paciente/autor, o seu histórico clinico emitido pelo Pronto 

Socorro de Cáceres (id. 1957605), especialmente a avaliação médica 

acostada no id. 16471090, que demonstram de maneira inequívoca o nexo 

causal entre o acidente narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. 

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 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 estrutura torácica, tendo afetada em 10% sua 

capacidade funcional, conforme atestado na avaliação médica acostada 

aos autos. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização depende da 

extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se pode 

verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 6.194/74. 

Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a parte 

autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório 

devido à lesão permanente em sua estrutura torácica, afetada em 10% 
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sua capacidade funcional, a lei estabelece respectivamente o pagamento 

de 100% do valor total da indenização para os casos em que ocorrem 

lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos. 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). Ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a presente demanda e julgo extinto o feito com resolução do 

mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

condenar a seguradora requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), à parte 

autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005016-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA FRANCA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Luiz Batista França Ribeiro em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A, alegando em síntese que em 

14.03.2016 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 o advogado da parte autora solicitou a 

juntada da avaliação médica (Id. 10029041). A parte requerida apresentou 

contestação, alegando preliminarmente a necessidade de alteração do 

polo passivo e a falta de interesse de agir, considerando a ausência de 

requerimento administrativo, a sucumbência autoral e a ausência do 

requerimento administrativo perante a porto seguro cia de seguros gerais 

(Id. 10020089). No mérito afirma que os documentos juntados nos autos 

pela parte autora não são capazes de comprovar a alegada invalides, vez 

que juntou apenas um laudo médico particular que consiste em prova 

unilateral, pugnando pela improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação no Id. 11790806. Intimada as partes para 

manifestarem acerca das provas que pretendem produzir (Id. 14495408), 

sendo que apenas a requerida se manifestou no Id. 14670239, 

oportunidade ainda que aportou nos autos a avaliação médica realizada na 

parte autora em audiência de conciliação (Id. 14670237). 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 ausência do requerimento administrativo Argumenta a 

requerida que a ausência de pedido de pagamento de indenização relativa 

ao Seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito 

considerando a ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, 

isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da indenização 

pleiteada. Não merece prosperar referida preliminar, pois o ordenamento 

jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem 
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tê-lo feito por outro meio. Ainda, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido 

é a Jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA 

MANIFESTAREM NOS AUTOS DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE 

INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não 

é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear 

judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). 

De acordo com o disposto no artigo 515, § 3º, do CPC, nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, permite-se ao Tribunal o 

julgamento da lide desde logo, versando a causa em questão 

exclusivamente de direito e estando em condições de imediato julgamento. 

Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo supracitado, uma 

vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros para se 

manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do Juiz 

monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei). Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial, mormente 

considerando que aportou nos autos o pedido administrativo devidamente 

carimbado pela porto seguro cia de seguros gerais (Id. 8689488). Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido 

de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. 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.”. 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, a requerida 

sustenta que a requerente não trouxe aos autos documentos 

imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de demonstrar de 

maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano 

sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, haja vista 

que os documentos colacionados aos autos pela parte autora na exordial, 

comprovam o envolvimento da parte autora em acidente envolvendo 

veículo automotor, tendo em vista o que consta no Laudo para solicitação 

de autorização de internação do Hospital Regional de Cáceres-MT, que 

consta que o autor fora vítima de acidente de transito “moto + moto”, no 

atestado médico, ficha de atendimento e termo de consentimento, 

colacionados no Id. 8689432 especialmente na avaliação médica realizada 

na parte autora, acostados no Id. 14670237, que demonstram de maneira 

inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido de 

forma satisfatória. Sobre o tema: "RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

PRESCINDIBILIDADE – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO 

GRAU – PAGAMENTOPROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA 

VÍTIMA – SÚMULA Nº. 474 DO STJ – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETARIA SENTENCIADO 

CORRETAMENTE – MAJORAÇÃO HONORARIOS – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTEPROVIDO. - O próprio boletim de ocorrência não é 

imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro 

obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de 

provas, como o boletim médico, examese laudo pericial, não havendo que 

se falar de ausência de provado nexo causal, ainda mais quando o laudo 

judicial o faz. Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente noticiado na inicial, restando ainda comprovado a 

existência de invalidez permanente da parte autora relacionada ao seu 

membro inferior esquerdo, tendo afetada em 75% sua capacidade 

funcional, conforme atestado no laudo médico acostado aos autos (Id. 

14670237). Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização depende da 

extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se pode 

verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 6.194/74. 

Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a parte 

autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório 

devido à lesão permanente com invalidez parcial do membro inferior 

esquerdo, a lei estabelece o pagamento de 70% do valor total da 

indenização para os casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores. Assim, reputo razoável a fixação 

de 75% de 70% do valor total da cobertura, considerando que a lesão da 

parte autora foi quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 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). 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 empresa 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete 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 
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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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Jonas Rosa de Souza em 

desfavor de Seguradora Líder, alegando em síntese que em 04.04.2016 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 parte requerida apresentou contestação no id. 

5828555, alegando preliminarmente falta de interesse de agir, ausência do 

laudo de IML e carência de ação. No mérito aduz acerca da 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, uma vez que nos autos 

não foram colacionados quaisquer documentos que atestem o grau de 

debilidade que parte autora esta acometida ou que os danos são 

decorrentes do acidente. No final pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 

6113569). Audiência de conciliação restou inexitosa (id. 6838562). 

Avaliação médica realizado pelo CEJUSC aviou aos autos no id. 17932239, 

sobrevindo manifestação favorável das partes nos ids. 18035720 e 

18241174. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e 

Decido Da falta de interesse de agir Argumenta a requerida falta de 

interesse de agir diante da ausência de pedido de pagamento de 

indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito considerando a ausência de interesse de agir na 

modalidade necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao 

pagamento da indenização pleiteada. Não merece prosperar referida 

preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a 

pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio. Ainda, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, adotou o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido é a Jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA MANIFESTAREM NOS AUTOS 

DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA 

CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não é necessário o prévio esgotamento 

da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de 

seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). De acordo com o disposto no artigo 

515, § 3º, do CPC, nos casos de extinção do feito sem resolução do 

mérito, permite-se ao Tribunal o julgamento da lide desde logo, versando a 

causa em questão exclusivamente de direito e estando em condições de 

imediato julgamento. Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo 

supracitado, uma vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros 

para se manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do 

Juiz monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei) Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial. Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar Da 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. Da carência da 

ação Quanto a preliminar de ausência de carência de ação em razão do 

boletim de ocorrência ser unilateral, o que não permite que se comprove a 

efetiva existência do acidente de trânsito, cumpre esclarecer que o boletim 

de ocorrência por si só se trata de documento desnecessário para 

propositura da ação, uma vez a prova do acidente de trânsito poderá ser 

suprida com a juntada de outros documentos. Outrossim, quanto às 

alegações de que o documento é unilateral e não permite a comprovação 

do nexo de causalidade, registro que este se confunde com o mérito, 

devendo com ele ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em 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.”. Sendo assim, verifico que os documentos 

acostados a inicial (fls. 19/27) comprovam a ocorrência do sinistro e estão 

em conformidade com o disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro 

norte, a requerida sustenta que a requerente não trouxe aos autos 

documentos imprescindíveis para o deslinde da questão, a fim de 

demonstrar de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado 

e o dano sofrido de forma satisfatória. Razão não assiste à requerida, 

haja vista que os documentos colacionados aos autos pela parte autora 

na exordial, comprovam o envolvimento da parte autora em acidente 

envolvendo veículo automotor, tendo em vista o que consta no histórico 

clínico emitido pelo Pronto Socorro dessa comarca (id. 4629887), bem 

como pela avaliação médica acostada no id. 17932239, que demonstram 

de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano 

sofrido de forma satisfatória. 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 
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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 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente noticiado na inicial, restando ainda comprovado a 

existência de invalidez permanente da parte autora relacionada ao seu 

membro inferior esquerdo, tendo afetada em 10% sua capacidade 

funcional, conforme atestado na avaliação médica acostada aos autos no 

id. 17932239. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Destaca-se que, o valor da indenização depende da 

extensão da invalidez sofrida pelo demandante, conforme se pode 

verificar da disposição dos artigos 3º e 12, caput, da Lei nº 6.194/74. 

Logo, considerando o grau de invalidez constatado pelo expert a parte 

autora faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório 

devido à lesão permanente com invalidez parcial do membro inferior 

esquerdo, afetada em 10% sua capacidade funcional, a lei estabelece 

respectivamente o pagamento de 70% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Assim, reputo razoável a fixação de 10% de 70% 

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$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Do dispositivo 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$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 

reais), à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1006671-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de exibição de documentos 

c/c pedido liminar proposta por Francisco Niltamir da Silva em desfavor de 

Banco BMG S/A, devidamente qualificados nos autos. Na decisão de Id. 

22273423, restou oportunizado à parte autora a realização da emenda da 

inicial, para adequar a pretensão inicial quanto ao rito processual. Todavia, 

devidamente intimada não atendeu ao comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certificado no Id. 

30666576. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Pois bem, conforme relatado a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação, mesmo depois de oportunizada a realizar a 

emenda da inicial, motivo pelo qual deverá arcar com o ônus de sua 

inércia. Sendo assim, considerando que a parte autora não sanou as 

irregularidades nos autos apontadas na decisão de Id. 22273423, inexiste 

alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. 

Às providencias necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001041-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAS GRACAS VINHAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido de liminar proposta por Jose de Jesus em desfavor de José das 

Graças Vinhal, devidamente qualificados nos autos. Na decisão de Id. 

18185514, restou oportunizado à parte autora a realização da emenda da 

inicial, para especificar tutela que pretende obter, adequar o rito 

processual, bem como especificar o pedido final da ação. A parte autora 

manifestou no id. 18192320, contudo, não foi satisfatória. Determinada 

nova emenda no id. 22788986, todavia, devidamente intimado o autor não 

atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido, conforme certificado no Id. 30664887. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, conforme relatado 

a parte autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

mesmo depois de oportunizada a realizar a emenda da inicial, motivo pelo 

qual deverá arcar com o ônus de sua inércia. Sendo assim, considerando 

que a parte autora não sanou as irregularidades nos autos apontadas nas 

decisões de Id. 18185514 e 22788986, inexiste alternativa senão indeferir 

a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso I do artigo 

485 do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo. Às providencias necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002051-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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 

DPVAT proposta por Tiago Krencigrlovas Ferreira em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A, alegando em síntese que em 

20.03.2016 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 parte requerida 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo para a seguradora líder, da inexistência de 

requerimento administrativo perante a porto seguro cia de seguros gerais 

a ausência de interesse de agir, sucumbência autoral, ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro e ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo (Id. 3655694). 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 

audiência de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania restou inexitosa (Id. 3673257). A parte autora 

apresentou impugnação no Id. 5573210. A avaliação médica realizada na 

parte autora em audiência de conciliação foi juntada nos autos no Id. 

13767884, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos Ids. 

15064639 e 17052330. 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 ausência do requerimento 

administrativo Argumenta a requerida que a ausência de pedido de 

pagamento de indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa 

e o ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo 

sem resolução do mérito considerando a ausência de interesse de agir na 

modalidade necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao 

pagamento da indenização pleiteada. Não merece prosperar referida 

preliminar, pois o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a 

pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio. Ainda, o artigo 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, adotou o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Neste sentido é a Jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DA LIDE - NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA MANIFESTAREM NOS AUTOS 

DE ORIGEM - CAUSA QUE ENVOLVE INTERESSE DE MENOR - SENTENÇA 

CASSADA - RECURSO PROVIDO. Não é necessário o prévio esgotamento 

da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de 

seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF). De acordo com o disposto no artigo 

515, § 3º, do CPC, nos casos de extinção do feito sem resolução do 

mérito, permite-se ao Tribunal o julgamento da lide desde logo, versando a 

causa em questão exclusivamente de direito e estando em condições de 

imediato julgamento. Na hipótese, não há como aplicar o disposto no artigo 

supracitado, uma vez que é necessária a intimação dos demais herdeiros 

para se manifestarem nos autos de origem, conforme determinação do 

Juiz monocrático, bem como que seja concedida vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menor 

no feito.” (Ap 127332/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 

21/05/2015) (negritei). Assim, tenho que o simples fato de o autor não ter 

ingressado pela via administrativa para haver a sua indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, antes de propor ação, não lhe retira o direito 

de pleitear o recebimento do seguro por meio da via judicial, mormente 

considerando que aportou nos autos o pedido administrativo devidamente 

carimbado pela porto seguro cia de seguros gerais (Id. 8689488). Ante o 

exposto, rejeito a presente preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido 

de sucumbência autoral registro que o mesmo confunde-se com o mérito 

devendo com este ser analisado. Do Requerimento Administrativo Perante 

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Sustenta a requerida que a parte 

autora acostou nos autos requerimento administrativo e que o mesmo 

encontra-se precário. Pois bem. Em que pese esta magistrada ter 

proferido decisões em que reconhecia que o fato de o autor não ter 

ingressado na via administrativa não era condição para o acesso ao poder 

judiciário, recentemente, o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão 

monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de 
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requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência 

de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no Id. 1958707, constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, ressalto que o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, rejeito a indigitada preliminar. 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.”. 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 

Cuiabá-MT, no histórico clínico que constam que o autor fora vítima de 

colisão entre carro e motocicleta, sendo levado ao hospital pelo SAMU, 

com ferida no corto-contusa em parte posterior da perna direita, possível 

fratura em segundo quirodáctilo da mão direita, dor à palpação em ombro 

esquerdo e sangramento nasal, especialmente pela avaliação médica 

realizada no autor em audiência de conciliação (Ids. 1958712 e 13767884), 

que demonstram de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente 

narrado e o dano sofrido de forma satisfatória. 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 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 estrutura crânio facial, tendo afetada em 25% sua 

capacidade funcional, seu punho direito, tendo afetada em 25% e, 

ferimento perna direita afetado em 10%, conforme atestado na avaliação 

médica acostada no Id. 13767884. 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 
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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 relacionada à estrutura crânio facial, sendo que 

a lei fixa o pagamento total do valor da cobertura. Assim, reputo razoável 

a fixação de 25% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

parte autora foi quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). No que diz respeito à lesão relacionada as funções do seu punho 

direito, ficou comprovado à existência de invalidez parcial a lei estabelece 

o pagamento de 25% do valor total da indenização para os casos em que 

ocorre a perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar. Assim, reputo razoável a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). A respeito à lesão relacionada às funções de 

sua perna direita, ficou comprovada a existência de invalidez parcial, a lei 

estabelece o pagamento de 70% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerado o grau de 

debilidade apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 10% de 70% do valor total da cobertura, o que redunda, neste 

caso, em uma indenização no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta 

e cinco reais). Na oportunidade, indefiro o pedido da parte requerida 

requerendo esclarecimentos acerca da avaliação média realizada no autor 

quanto a lesão na perna direita (Id. 17052330). Isso porque, restou claro 

na referida avaliação que o autor se encontrava com ferimento em sua 

perna direita, e teve perda substancial do membro, conforme se verifica 

do Id. 13767884. Em prosseguimento, ressalto que é aplicável quanto ao 

parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei 

nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na 

Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 

13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação 

constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A 

constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida pelos 

Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. 

CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO 

COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA 

REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder pelo 

pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a presente demanda e julgo extinto o feito com resolução do 

mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no 

importe de R$ 5.163,75 (cinco mil cento e sessenta e três reais e setenta e 

cinco 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. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000598-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DA SILVA BRAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES OAB - MT21555-O 

(ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos, Em que pese a decisão judicial anterior no sentido de fornecimento 

do medicamento pelo valor do menor orçamento apresentado nos autos, 

acostado pela Unimed Cuiaba, tendo inclusive a terceira interessada 

coligido aos autos prestação de contas, pugnando a imediata 

transferência de valores, todavia este Juízo tem adquirido inúmeros outros 

medicamentos junto a Distribuidora de Medicamentos Unimed Cuiabá 

praticando valores bem abaixo dos orçamentos anteriormente praticados. 

Assim sendo, determino a intimação do terceiro interessado para, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, apresentar nova cotação do custo do 

medicamento de 3 (três) caixas de Dabigatrana 110 Mg (PRADAXA) para 

ulteriores de direito. À Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505048-72.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA FRANCISCA DA CRUZ OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES OAB - MT21555-O 

(ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos, Em que pese a decisão judicial anterior no sentido de fornecimento 

do medicamento pelo valor do menor orçamento apresentado nos autos, 

acostado pela Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Medico, tendo 

inclusive a terceira interessada coligido aos autos prestação de contas 

realizada em 10/05/2019 onde procedeu entrega do medicamento, 

conforme Nota Fiscal nº 000.006.791 – Serie 21, no valor total de R$ 

2.379,36, correspondendo a 03 caixas, cujo valor unitário R$ 793,12, 

pugnando a imediata transferência de valores, todavia este Juízo tem 

adquirido inúmeros outros medicamentos junto a Distribuidora de 

Medicamentos Unimed Cuiabá praticando valores bem abaixo dos 

orçamentos anteriormente praticados. Assim sendo, determino a intimação 

do terceiro interessado para, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentar 

nova cotação do custo do medicamento “Micofenolato de Mofetiola 500mg 

com 50 capsula – Cellcetp 500mg” para ulteriores de direito. À Secretaria 

para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015066-53.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. A. R. (AUTOR(A))

ANA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA OAB - MT26756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015066-53.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ANA MARIA DE ALMEIDA, L. H. 

D. A. R. REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tratam-se os autos 

acerca de ação de obrigação de fazer proposta no interesse do menor 

L.H.A.R, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando cirurgia de 

adenoamigdalectomia. Concedida em parte a tutela de urgência em ID 

25342981. Informado o descumprimento da determinação judicial em ID 

27672632 Diante disto, reitero a intimação do Requerido para realizar o 

cumprimento voluntário da decisão liminar proferida nos autos, no prazo 

de 20 (vinte) dias. 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. Com o 

decurso de prazo, voltem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030245-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEITE MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1030245-07.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL 

LEITE MOREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tratam-se os autos acerca de ação civil pública de 

obrigação de fazer em favor de Manoel Leite Moreira visando o 

fornecimento do medicamento Abiraterona 250mg, diante o diagnóstico de 

neoplasia de próstata. Diante do lapso temporal e observando que o laudo 

médico acostado aos autos é datado de Junho/2019, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 30 dias, requeira o que 

entender de direito, juntando 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. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos para deliberações e/ou sentença. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008463-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008463-27.2020.8.11.0002. AUTOR(A): JOAO MARTINS DE OLIVEIRA 

REU: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, 

o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 

12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “a) Da 

patologia alegada: o paciente é portador de estenose de uretra e com 

cistostomia e cateterismo vesical permanente. b) Quanto à necessidade 

do procedimento: há necessidade de tratamento da lesão uretral. c) 

Quanto à disponibilidade pelo SUS: o procedimento é oferecido pelo SUS. 

O difícil é encontrar algum urologista que realize o procedimento. Trata-se 

de uma cirurgia com altos índices de insucesso por ser um procedimento 

cirúrgico altamente complexo e que não depende somente da técnica 

cirúrgica empregada. d) Quanto à urgência do procedimento: NÃO HÁ 

URGÊNCIA, NÃO HÁ RISCO À VIDA e NÃO HÁ RISCO DE PERDA DE 

OPORTUNIDADE, e NÃO HÁ RISCO PARA TERCEIROS pois se trata de 

PATOLOGIA CRONICA, muito embora já tenha ultrapassado o limite da 

razoabilidade para a realização do procedimento, pois já se passaram 4 

(quatro) anos desde a realização da cistostomia.” Em nova consulta no 

sistema SISREG III por este juízo não foi encontrada regulação do paciente 

quanto ao procedimento requerido. Para a apreciação do pedido de tutela 

de urgência, faz-se necessária a comprovação pela parte Autora da 

regulação para o procedimento pleiteado, conforme recomendação do 

Enunciado 03 da III Jornada de Direito da Saúde. Aliado a isto, é importante 

ressaltar o artigo 196 da CF/88 dispõe que a saúde é um direito de todos e 

um dever do Estado, de sorte que os entes públicos são obrigados a 

disponibilizar todos os procedimentos necessários para a manutenção da 

saúde de seus cidadãos. Embora estejam previstos na tabela do SUS, 

deve-se se atentar ao princípio da isonomia, pois determinar que o Autor 

se submeta ao procedimento requerido sem observar a fila de espera 

prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente 

aguardam a prestação de serviços condizentes à saúde pública. Desse 

modo, intime-se a parte Requerente para que emende a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a comprovação da 

solicitação administrativa de procedimento de uretroplastia posterior junto 

ao sistema SISREG III, sob pena de inépcia da petição inicial, sem nova 

intimação (art. 321 do CPC). Cumprida a diligência ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Às providências. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020560-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLI SILVA COSTA (AUTOR(A))

E. E. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON GREISO DE SOUZA OAB - MT27428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020560-93.2019.8.11.0002. AUTOR(A): E. E. C. S., MARIELLI SILVA 

COSTA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos, Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência, visando o fornecimento de fórmula de aminoácidos 

livres à menor Eloah Emanuelly Silva. Concedida em parte a antecipação 

de tutela em ID 27927975. Informado o descumprimento por parte dos 

Requeridos (ID 28640338). Em diligências administrativas tomadas por este 

Juízo, foi constatado que a fórmula de aminoácidos livres sub judice está 

disponível na Farmácia de Alto Custo – SES, 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 insumo à 

paciente. Ressalto que, conforme registrado em sede de tutela antecipada 

e considerando que há opções de fórmulas infantis aptas a suprir as 
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necessidades nutricionais da Autora, importa que seja facultada à 

Administração a aquisição daquela que seja mais vantajosa, levando-se 

em conta a descrição do insumo e não sua marca, nos termos da Lei nº 

8.666/93. Após, deverá a parte informar nos autos o fornecimento 

voluntário do insumo, 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 insumo, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. 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: 1010605-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA VIDOY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1010605-38.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SILVANA VIDOY 

Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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 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, 25 de 

março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003208-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR FERREIRA OAB - MT25522/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: 

1003208-25.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): JAQUELINE MARIA ALVES Requerido: 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, 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, 25 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007232-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-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: 

1007232-96.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): CARDOSO & PINHEIRO LTDA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugne 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, 25 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008423-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008423-79.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: LUCINEI DOS SANTOS Requerido: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugne a contestação 

tempestivamente juntada 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, 25 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016218-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NEVES DE OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1016218-39.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: JULIA NEVES DE OLIVEIRA CONCEICAO 

Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugne a contestação 

tempestivamente juntada 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, 25 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1014792-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1014792-89.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA (1114) Requerente: EXEQUENTE: FRANCISCA 
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BATISTA DA SILVA Requerido: EXECUTADO: 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, manifestar sobre o laudo pericial. 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, 25 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015614-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-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: 

1015614-78.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): VANESSA APARECIDA RODRIGUES 

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, 25 de 

março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004888-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AXN MADEIRAS BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA OSSOWSKI DURSKI (EXECUTADO)

IRENE MALANSKI SANCHES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ELI SALAMACHA OAB - PR10244 (ADVOGADO(A))

RICIERI GABRIEL CALIXTO OAB - PR51285 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004888-79.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) Requerente: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Requerido: 

EXECUTADO: AXN MADEIRAS BRASIL LTDA - EPP, MARIA OSSOWSKI 

DURSKI, IRENE MALANSKI SANCHES 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 

sobre a exceção de pré-executividade 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, 25 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010963-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1010963-03.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PEDRO RODRIGUES 

DOS REIS Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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, manifeste sobre o laudo 

pericial. 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, 25 de março de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005157-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

ROGERIO COELHO DO VALLE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005157-84.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): ANDERSON ARRUDA DA SILVA 

Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ROGERIO COELHO DO 

VALLE 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 tempestivamente juntada 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, 25 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002413-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SADIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS SOARES ANTUNES OAB - SP115828-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002413-53.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: SADIA S.A. Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta 

pela Fazenda Pública Estadual, perseguindo o recebimento do valor 

grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa. A parte exequente 

pugnou pela DESISTÊNCIA DA AÇÃO sem ônus para as partes. É a 

síntese. Fundamento e Decido. Restou demonstrado que não houve 

liquidação do débito durante o curso do processo de execução e sim, o 

cancelamento da CDA, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito. Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso III, c/c 

485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, bem como sem ônus 

para as partes nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80. Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2019. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006369-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA NATALINA BATISTA OAB - 419.999.161-15 (REPRESENTANTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 
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1006369-09.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: BENEDITA NATALINA 

BATISTA LITISCONSORTE: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para responder a ação, 

no prazo legal. Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de concessão 

do auxílio-acidente, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora. Considerando o grau de especialização do Sr. 

Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os 

valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os 

honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, 

que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na 

serventia, que será realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício 

Work Tower, Sala 908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, 

para comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007856-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DA SILVA BULHOES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007856-14.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: OSVALDINA DA SILVA 

BULHOES TESTEMUNHA: FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 

do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001843-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (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 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001843-33.2019.8.11.0002. AUTOR(A): RITA DE CASSIA DOS SANTOS 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que não fora realizada a perícia técnica, razão pela qual, chamo o 

feito à ordem, a fim de determinar a produção de prova pericial. Assim, 

expeça-se ofício à Fiscalização Preventiva Integrada coordenada pelo 

CREA/MT, para que proceda à inspeção no ambiente de trabalho do 

Requerente. Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 dias (CPC, art. 465, § 1, I e II). Apresentados os quesitos, 

intime-se o referido órgão para apresentar o laudo em cartório, no prazo 

de 30 dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). Int. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009333-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009333-72.2020.8.11.0002. AUTOR(A): PEDRO CORREA DE MORAES 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, objetivando compelir o requerido a implantar 

benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação 

alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei 

poderá autorizar que as causas de competência da justiça federal em que 

foram parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio 

do segurado não for sede de vara federal.”. Trata-se do exercício da 

competência federal delegada, autorizado e regulamentado pela Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

13.876, de 20 de setembro de 2019. A recente alteração legislativa 

acabou por suprimir a competência federal delegada quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a menos de 70 km de distância de 

município sede de vara federal. Interpretação, a contrario sensu, do art. 

15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 15. Quando a comarca não for sede de 

vara federal, poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual: [...] 

III – as causas em que forem parte instituição de previdência social e 
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segurado e que se referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a 

comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km 

(setenta quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o 

Conselho da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que 

dispõe sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos 

termos das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008577-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA PEREIRA MACHADO OAB - MT23035/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008577-34.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CARMELINA FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por idade híbrida proposta em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, também 

qualificado, objetivando, em síntese, a concessão da aposentadoria por 

idade. Aduz que o tempo de serviço da requerendo é composto por 

períodos urbanos comuns e por atividades rurais e que somando esse 

todos os tempos de serviço, resulta-se ao tempo total de 24 anos, 2 

meses e 23 dias de serviço. No entanto, ao requerer o recebimento do 

benefício, teve seu pedido negado, sob o argumento de que não foi 

comprovado o período de carência. Razão pela qual, ajuizou a presente 

ação, a fim de obter a aposentadoria. A inicial veio instruída com os 

documentos. Citado, o requerido refutou as alegações da requerente, 

alegando que ainda que se prove o exercício do labor rural exercido a 

longa data, são períodos remotos, não passíveis de computo para fins de 

carência do benefício. Foi realizada audiência concentrada de instrução e 

julgamento, pelo sistema audiovisual. É o breve relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de ação para recebimento de aposentadoria por idade 

híbrida, em que a autora deseja comprovar que faz jus ao recebimento do 

benefício computando tanto o período de trabalho urbano, como o período 

de trabalho rural. Sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria 

por idade híbrida, expõe o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR(A) RURAL. VÍNCULOS URBANOS EXTENSOS. 

DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE CAMPESINA. 

APLICAÇÃO DO ART. 48, § 3º, DA LEI Nº 8.213/91. APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. (...). 

2. A parte autora exerceu atividade urbana por vários anos do período de 

carência, restando, assim, descaracterizada a condição de segurada 

especial. Impossibilidade, em princípio, de concessão da aposentadoria 
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rural por idade, com fundamento no art. §1º do art. 48 c/c art. 142 da Lei 

8.213/91. Entretanto, o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 

11.718/2008, criou uma nova espécie de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou mista), hipótese em que os 

trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e urbano para 

cumprimento da carência. 3. O contexto fático-probatório divisado no caso 

dos autos permite a aplicação da regra inserta no art. 48, § 3º, da Lei nº 

8.213/91. 4. Consectários da condenação fixados de acordo com o 

entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional 

Federal. 5. Em se tratando de verba alimentar e porque fortes os 

elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo 

do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que imediatamente implantado o benefício 

buscado. 6. Apelação do INSS parcialmente provida. (concessão de 

aposentadoria por idade híbrida e consectários da condenação). (AC 

1023372-05.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 18/02/2020 PAG.) 

Posto isso, está demonstrada a possibilidade de concessão de 

aposentadoria por idade híbrida. Acerca do primeiro requisito para a 

concessão da aposentadoria por idade, explana o artigo 25, II, da Lei 

8.213/91 que a concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral 

de Previdência Social depende do período de 180 meses de contribuição 

(15 anos), de modo que, passo a analisar a comprovação de tal período. 

Conforme documentação arrolada aos autos, a autora possui o período de 

7 anos de contribuição urbana. Bem como aduz que trabalhou 17 anos 

com atividade rural em propriedade de sua família em regime de economia 

familiar e que tal período não foi computado e nem mesmo considerado 

pelo Instituto Requerido. No caso em exame, o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora se deu através dos 

documentos juntados com a inicial (certidão constando atividade rural, 

carteira do sindicato dos trabalhadores rurais, histórico escolar em zona 

rural), que fora complementada pela realização de audiência de instrução 

e julgamento e onde se extrai o efetivo exercício da atividade rural pelo 

referidos períodos. As testemunhas ouvidas em audiência concentrada, 

pelo sistema audiovisual, afirmaram que a parte autora exerceu a atividade 

laboral de rurícola, com o cultivo de plantas em regime de economia 

familiar, para a sua subsistência, no referido período. Nesse passo, 

computando o tempo de 7 anos de trabalho urbano, somados aos 17 anos 

de atividade rural da autora, obtém-se o período total de 24 anos de 

serviço, resultando em tempo de contribuição suficiente. Por outro lado, 

acerca do segundo requisito, o da idade mínima para a concessão da 

aposentadoria por idade, o artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, dispõe: Art. 

48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 3º - Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Nesse passo, 

a idade mínima é de sessenta anos e a requerente possui a idade mínima 

desde 2013. Assim, resultam preenchidos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade híbrida da autora. Ademais, tenho que o termo 

inicial do benefício é a prévia postulação administrativa. Na falta desta, o 

início da prestação remonta a data da citação (Resp n. 1369165/SP, DJE 

07/03/2014 – Julgado submetido ao rito do art. 543 do CPC/73). No 

presente caso, houve o prévio requerimento administrativo em 16/10/2015. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o labor 

rural do Autor, pelo que condeno o Requerido e concedo à parte autora a 

aposentadoria por idade, a partir de 16/10/2015, data do requerimento 

administrativo formulado perante a autarquia previdenciária. Concedo 

ainda, com fundamento do art. 303, do CPC, a tutela antecipada, pelo que 

ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento, implantando-se a aposentadoria por idade à parte autora, 

sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

da ordem judicial. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção 

monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de 

juros moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. (art. 496, 

§ 3º, I do CPC). Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: 

CARMELINA FERREIRA DE OLIVEIRA; 1.a. CPF: 345.390.851-15. 1.b. 

Filiação: Madalena Cardoso. 2. Benefício concedido: Aposentadoria por 

idade híbrida. 3. Data inicial do benefício: 16/10/2015. 4. Renda mensal 

inicial: um salário mínimo. 5. Endereço do segurado: Rua Tailândia, quadra 

6, lote 4, bairro Vila Arthur, Várzea Grande-MT. 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da tutela concedida. Após 

o trânsito em julgado, à parte autora para requerer o que de direito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003595-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003595-06.2020.8.11.0002. AUTOR(A): JORGINA ANTONIA DA SILVA 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos... Trata-se de ação previdenciária, em fase de conhecimento, 

movido em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

objetivando compelir o requerido a implantar benefício de natureza 

pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda 

Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as 

causas de competência da justiça federal em que foram parte instituição 

de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 
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parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003464-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO 

PROCESSO n. 1003464-02.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 26.018,41 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Endereço: 

AV CASTELO BRANCO, 2500, (LOT JD IMPERADOR), JARDIM 

IMPERADOR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MOTORFORTE RETIFICA DE MOTORES LTDA Endereço: AVENIDA 

DA FEB, 1310, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78115-806 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: A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 03.507.548/0001-10, com sede na Avenida Castelo Branco, n.º 

2500, Bairro Água Limpa em Várzea Grande-MT, por seus procuradores 

infra-assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

com fulcro na Lei n.º 6.830, de 22/09/1980 (LEF), propor a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL Certidão de Dívida Ativa N°: 1790/2018 DECISÃO: 

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.507.548/0001-10, com sede na Avenida Castelo Branco, n.º 2500, 

Bairro Água Limpa em Várzea Grande-MT, por seus procuradores 

infra-assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

com fulcro na Lei n.º 6.830, de 22/09/1980 (LEF), propor a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, IZABELA GOMES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 25 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: 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 248 de 349



NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010386-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010386-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ZEDEQUIAS RODRIGUES DA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de “ação de 

cobrança” em que ZEDEQUIAS RODRIGUES DA SILVA apresentou em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, requerendo, em síntese, o 

enquadramento funcional, passando de Classe A para Classe B e do Nível 

04 para Nível 06, referente o cargo de Técnico Administrativo Educacional 

que exerce. Instruiu a inicial com documentos. Citado o Município 

apresentou sua defesa e arguiu preliminar de litispendência com o 

mandado de segurança nº 1010368-38.2018.8.811.0002, em tramite nesta 

Comarca, que está em fase de recurso, com as mesmas partes, o mesmo 

objeto e a mesma causa de pedir. O autor impugnou a contestação, alegou 

que não procede a argumentação do requerido, pois o mandado de 

segurança não configura litispendência com o processo em epígrafe. É o 

sucinto relatório Fundamento. Decido. Pois bem. Acerca da litispendência, 

o artigo 337 do Código de Processo Civil, é muito claro, pois estabelece em 

seus parágrafos 1º, 2º e 3º, o seguinte: § 1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º 

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete 

ação que está em curso. Ademais, nos termos do art. 336 do Código de 

Processo Civil, incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa, expondo 

as razões no qual impugna o pedido do autor. No caso em tela, o réu 

arguiu a preliminar de litispendência. Está com razão o requerido. Verifico 

que a ação mandamental distribuída sob o nº 1010368-38.2018 possui as 

mesmas partes, como também é idêntica a causa de pedir e o pedido, 

nesse sentido fica claro a existência de litispendência. Embora, é sabido 

que o mandado de segurança não serve como meio de cobrança, e que a 

parte autora deverá entrar com ação independe para cobrar os 

retroativos, o mandamus não transitou em julgado, se encontra em fase de 

recurso de apelação. Lado outro, observo, também que o mandado de 

segurança e o processo ordinário de cobrança foram interpostos na 

mesma data, em 26/11/2018. Resta claro que haverá, portanto, 

litispendência, quando existirem em curso dois ou mais processos 

idênticos ao mesmo tempo. É o caso dos autos. Outrossim, observamos o 

artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil: “O juiz não resolverá o 

mérito quando: reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada”. Vejamos o seguinte julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO NÃO 

CLASSIFICADO — PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL 

DA POLÍCIA MILITAR — LITIGIO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

Nº 42023/2013 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO 

PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. Após ter 

impetrado mandado de segurança, com a mesma causa de pedir e igual 

pedido, ante o indeferimento da liminar, ingressou com ação obrigacional 

de fazer com pedido de antecipação de tutela. Logo, evidenciada a 

existência de litispendência, a exigir a declaração de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, em decorrência do efeito translativo. 

Recurso não provido, com declaração de extinção do processo sem 

resolver o mérito. (AI 136660/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017) Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, 

inciso V, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com baixa de estilo e arquive-se com as cautelas legais. 

Custas “ex lege”. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
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pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007868-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007868-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): PEDRO MARIA FERREIRA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por PEDRO MARIA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e PREVIVAG – INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, também qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento de 

férias acrescidas do terço constitucional, dos períodos aquisitivos 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, bem como o recebimento 

de duas licença prêmio. Aduz que é servidor público municipal lotado na 

secretária de Educação, desde 01 de novembro de 2003, entretanto, a 

partir de 11 de novembro de 2006 foi colocado a disposição da 

PREVIVAG, onde laborou até 04 de dezembro de 2012. Assevera que 

pleiteou administrativamente o recebimento das licenças prêmios referente 

aos quinquênios de 2003 a 2008 e, 2008 a 2014, as quais não foram 

pagas nem gozadas, além das férias e o terço constitucional dos períodos 

2008 a 2012. Razão pela qual, ajuizou a presente ação, a fim de receber 

as verbas trabalhistas a que faz jus. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Município arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, 

tendo em vista que o autor foi disponibilizado para a PREVIVAG a partir de 

11/11/2006 até 03/12/2012, e a autarquia possui personalidade jurídica 

própria. A PREVIVAG não contestou a ação. Impugnação à contestação 

em ID: 15070078. Não houve especificações de provas. Os autos vieram 

declinados da Justiça Especial. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. 

Desnecessária se faz a produção de outras provas, motivo pelo qual 

antecipo o julgamento da lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, mesmo porque as questões são essencialmente de direito 

e as provas documentais já estão colacionadas aos autos. Acerca da 

preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, verifico 

que está com razão o réu, pois como se extrai dos documentos carreados 

aos autos, o requerente foi disponibilizado para a autarquia PREVIVAG 

pelo período de 11/11/2006 a 03/12/2012, sem ônus para a prefeitura 

municipal. Assim, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, extingo o feito sem resolução do mérito, em razão do requerido 

Município de Várzea Grande, devendo ser excluído do pólo passivo desta 

ação. No mérito, os pedidos são procedentes. Dispõe o artigo 7º da 

Constituição Federal, no inciso XVII, acerca dos direitos sociais, incluído 

ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 a 

mais do salário normal. Ademais, quanto a licença prêmio não usufruída há 

a possibilidade de conversão em pecúnia, nos termos dos art. 97 e 

seguintes da Lei Municipal nº. 1.164/91. No mesmo sentido é entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: REMESSA NECESSÁRIA 

E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS- 

SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO 

USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO 

AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO – 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - ART. 85, §4º DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO 

DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS 

TERMOS. 1. “A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é 

admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de 

inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do 

enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 2. Nos termos do 

artigo 85, §4º, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado. (N.U 1001445-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no 

DJE 28/02/2020) No caso em tela, segundo a comprovação através dos 

documentos, o autor faz jus ao recebimento em pecúnia da licença prêmio, 

bem como das férias acrescidas do terço constitucional. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e 

determino que a PREVIVAG proceda com o pagamento de férias 

acrescidas do 1/3 constitucional ao requerente, do período aquisitivo dos 

anos 2008/2009, 2009/2010, 2010,2011 e 2011/2012, bem como das 

licenças prêmios relativo aos quinquênios de 2003/2008 e 2008/2013, 

referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação 

respeitando, assim a prescrição quinquenal. Ademais, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a 

condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, 

com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto 

no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. Não havendo execução, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 23 de 

março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 563257 Nr: 180-66.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VINICIUS CRUZ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR 

o réu RAFAEL VINICIUS CRUZ LEITE, suficientemente qualificado nos 

autos, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, 

da Lei n. 11.343/2006, com as implicações da Lei dos Crimes Hediondos – 

8072/90, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do 

Código Penal.Passo a dosar as penas –Do tráfico –D....., aplico a pena 

base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multas.Não há atenuante nem agravante, assim como 

também não há outras causas de alteração da reprimenda.Da posse 

irregular de arma de fogo e munições de uso permitido –.... aplico a pena 

base em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção e 12 (doze) 

dias multas, nos termos do art. 49 também do Código Penal.Não há 

atenuante nem agravante, assim como também não há outras causas de 

alteração da reprimenda.Do concurso material -Tendo em conta o que 

estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas 

cumulativamente, não sendo possível, porém a soma matemática em razão 

da diversidade das reprimendas (reclusão e detenção, além de ser uma 

delas hedionda, ao contrário da outra), pelo que as cumulo em 5 (cinco) 

anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 512 (quinhentos e doze) dias 

multas, devendo ser cumprida primeiramente a mais severa.Torno a pena 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial semiaberto para o 

cumprimento da pena....Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540691 Nr: 10251-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRA VALENTIM DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré ELIANDRA 

VALENTIM DE JESUS, suficientemente qualificada nos autos, nas penas 

do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16, caput, da Lei nº 

10.826/2003, ambos considerados condutas hediondas (Lei nº 

8.072/1990), na forma do art. 69, do Código Penal.Do tráfico de drogas.... 

seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 

562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multas.Não há atenuantes, assim 

como também não há causas de alteração da reprimenda.Da posse 

irregular de munições de uso restrito –..., ou seja, em 3 (três) anos, 4 

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias 

multas....Do concurso material -Tendo em conta o que estabelece o art. 69 

do Código Penal e sendo ambos os crimes hediondos, somo as penas e 

estabeleço a pena final em 9 (nove) anos de reclusão e 602 (seiscentos e 

dois) dias multas.Torno a pena definitiva nos moldes acima.Fixo o regime 

inicial fechado para o cumprimento da pena, ....Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 554083 Nr: 16935-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADES VEIGA SANTOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508/MT

 Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o 

réu JADES VEIGA SANTOS DA CRUZ, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código Penal, 

absolvendo-o do crime de posse de munição de uso permitido (art. 12, 

caput, da Lei 10.826/2003) nos termos do art. 386, III, do Código de 

Processo Penal.Passo a dosar a pena..., encontrando o montante de 5 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e 

três) dias multas.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Em 

razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do 

cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).Fixo o valor do 

dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em 

conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 

do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno o réu às custas do 

processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de 

pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal 

adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.Após o trânsito em 

julgado, transfiram-se o numerário apreendido (termo de apreensão de fl. 

17 depósito judicial de fl. 32), do qual dou perdimento, ao FUNDO 

ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 

10.057/2014).Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados.Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de 

praxe, aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, 

etc…...Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1010831-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. B. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES OAB - MT22949/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. D. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010831-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANNE SILVA BORGES, 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

BRUNO LUIS DA SILVA AMORIM VISTOS ETC Trata-se de medidas 

protetivas deferidas. Tendo em vista que as partes transacionaram nos 

autos n. 1007878-09.2019.811.0002 e 1005256-54.2019.811.0002, bem 

como a vitima manifestou o desejo de renunciar as medidas protetivas 

deferidas, dessa forma, é de rigor revogar as medidas protetivas. Ante o 

exposto, homologo o pedido com a revogação das medidas protetivas 

deferidas no presente feito, e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso 

III, alínea “c”, do CPC. Certifique-se e ao arquivo procedendo-se à baixa na 

distribuição com as cautelas de praxes. Publique-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 13 de fevereiro de 20920. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006421-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. A. E. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1006421-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THAIS DE ARRUDA E SILVA, 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

LUIS FELIPE MALHADO DE CARVALHO VISTOS. Trata-se de medidas 

protetivas de urgência deferidas em favor da requerente nos termos da 

Lei n° 11.340/06. As medidas protetivas foram deferidas pelo prazo de 06 

(seis) meses, a contar da data de sua concessão, caso a requerente 

desejasse a sua manutenção, deveria comparecer a este Juízo no prazo 

de 05 (cinco) dias e fazer o requerimento para tal, sendo o seu silêncio 

entendido como renúncia tácita. Entretanto, observa-se que já 

transcorreram mais de 06 (seis) meses desde a sua concessão, bem 

como a requerente deixou transcorrer o prazo para se manifestar acerca 

da continuidade das medidas protetivas, conforme a certidão do decurso 

de prazo exarada pela Sra. Gestora Judiciária, configurando-se, assim, a 

renúncia tácita da requerente no prosseguimento do presente feito. Pelo 

exposto, homologo a renúncia tácita, REVOGO as medidas protetivas 

deferidas no presente feito e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código 

de Processo Civil. Comunique-se à Delegacia Especializada esta sentença, 

servindo esta como oficio. Trasladem-se as principais peças destes autos 

para o respectivo Inquérito Policial, se houver. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, as baixas e anotações necessárias, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande - MT, 14 

de fevereiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009254-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA ROSA DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009254-93.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL RIBEIRO DE 

MAGALHAES REU: KENIA ROSA DE SOUSA VISTOS ETC. Processe-se 

em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Para a concessão da tutela provisória de 

urgência antecipada, indispensável se faz à parte requerente trazer aos 

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

útil do processo, a fim de convencer o juízo da real necessidade de se 

antecipar o provimento final. Com efeito, consoante se vislumbra dos 

autos, o requerente é genitor de três adolescentes (Kamila, 16 anos, 

Kaique 15 anos e Kauan 13 anos), porém postula a guarda unilateral para 

Kaique, que já está em sua posse, sem objeção da genitora, a guarda 

compartilhada de Kauan e o direito de visitas para Kaique. É cediço que, a 

guarda é um instituto decorrente do poder familiar que tem por escopo 

atribuir a responsabilização conjunta (no caso de compartilhada) ou a um 

dos pais (no caso unilateral) e o exercício de direitos e deveres do pai e 

da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 

dos filhos comuns. A regra é da guarda compartilhada, a menos que um 

dos genitores se oponha. Como não há notícia acerca da pretensão da 

requerida, é de rigor fixar inicialmente de forma unilateral do adolescente 

KAIQUE SOUZA DE MAGALHÃES para o requerente, a guarda 

compartilhada do adolescente KAUAN SOUSA DE MAGALHÃES em favor 

de ambos e o direito de visitas para o requerente em relação a KAMILA 

SOUZA DE MAGALHÃES e, após a conciliação, com a resposta do 

requerido, rever essa situação. Diante disso, defiro a tutela provisória 

antecipada e FIXO incialmente a guarda unilateral do adolescente KAIQUE 

SOUZA DE MAGALHÃES para o requerente, a guarda compartilhada do 

adolescente KAUAN SOUSA DE MAGALHÃES em favor de ambos e o 

direito de visitas para o requerente em relação a KAMILA SOUZA DE 

MAGALHÃES. Com relação ao direito de visitas de Kamila, fixo nos 

seguintes termos: finais de semana alternados iniciando aos sábados as 

12hs00 e encerrando domingo as 18hs00min, devendo o requerente 

retirar e devolver no lar maternal mediante interposta pessoa enquanto 

vigorar medida protetiva de urgência de afastamento da requerida, se 

houver. Quanto aos alimentos devidos, atento às condições pessoais do 

alimentante e dos alimentados, arbitro os alimentos provisórios em R$ 

300,00 por mês, a partir da citação inicial e determino a senhora Gestora 

Judicial a designação de audiência de conciliação. Cite-se o réu, por 

mandado, com antecedência mínima de 20 dias da audiência de 

conciliação, e intime-se a autora a fim de que compareça à solenidade, 

acompanhada de seu advogado. Na audiência, se não houver acordo, O 

réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; 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. Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a 

requerente é pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de 

meios para arcar com as despesas do processo sem se privar dos 

recursos indispensáveis à sua manutenção. Intime-se o parquet. Várzea 

Grande/MT, 24 de março de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz 

de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009002-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

 

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: 

1009002-90.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 29/04/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 25/03/2020 

07:59:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008743-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

I. P. E. P. (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: 

1008743-95.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 25/03/2020 

08:19:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008743-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)
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I. P. E. P. (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: 

1008743-95.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 25/03/2020 

08:19:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008377-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VIEIRA DE MIRANDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008377-56.2020.8.11.0002 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: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 25/03/2020 

08:43:40

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008032-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDILENE IRENE DA ROSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA ANTONIA MORAIS BRAVO (EXECUTADO)

ANTONIO BRAVO (EXECUTADO)

 

Processo n. 1008032-27.2019.8.11.0002 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: 

ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O, para querendo, no prazo legal, 

manifestar-se quanto aos Embargos a Execução opostos no ID. 30339007 

. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 25/03/2020 09:03:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004874-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELBER PEREIRA DE JESUS (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)

 

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: 

1004874-27.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 25/03/2020 

09:11:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009306-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELMI BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009306-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DELMI BARROS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 16:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1006377-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE GRAZIELA DE SOUZA BARBIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1006377-20.2019.8.11.0002 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: 

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - MT0015203A, para querendo, no 

prazo legal, manifestar-se quanto aos Embargos a Execução opostos no 

ID. 30424390. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 25/03/2020 09:50:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009311-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009311-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA CARLA DE 

CARVALHO SILVA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 16:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1009312-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009312-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VISARI AUTO 

PECAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GESSICA 

BRUGNHAGO VITALINO, FABIO ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: R 

M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 de março de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008479-78.2020.8.11.0002

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:

KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008479-78.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012958-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BENEDITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012958-51.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CESAR LIMA DO NASCIMENTO - MT4651-O, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID 30553072, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

25 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 25/03/2020 10:34:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009318-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI MAGALHAES BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009318-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SILVANI 

MAGALHAES BATISTA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 17:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1009321-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009321-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAULO 

RODRIGUES DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1020037-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (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. 1020037-81.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A, 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 25/03/2020 

12:00:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE FRANCA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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))

 

Processo n. 1003399-36.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 25/03/2020 

12:06:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020046-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA CURVO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020046-43.2019.8.11.0002 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: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

MG109730-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, 25 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

25/03/2020 12:11:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009329-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009329-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EMANUELLY 

CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI 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: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 

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: 1009340-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009340-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSIANI CORREA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

12/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 25 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: 1009341-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009341-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSIANI CORREA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1009348-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & DAMASCENO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009348-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VISARI AUTO 

PECAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GESSICA 

BRUGNHAGO VITALINO, FABIO ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

LOPES & DAMASCENO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 14:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1005867-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005867-07.2019.8.11.0002 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: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992-S , para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 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, 25 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA 

OLIVEIRA 25/03/2020 16:22:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005881-88.2019.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 255 de 349



Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINICE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

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))

 

Processo n. 1005881-88.2019.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: IONE 

GERALDA GONTIJO BORGES - MT10346/O, JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO - MT2854/B, 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, 25 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 25/03/2020 16:53:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009361-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE CAMPOS PALOMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009361-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANE DE 

CAMPOS PALOMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA PALOMO 

FERNANDES POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA 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: 

12/05/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 25 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: 1009363-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA INGRID NERIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009363-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TALITA INGRID 

NERIS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

12/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 25 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: 1019712-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA (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))

 

Processo n. 1019712-09.2019.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-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, 25 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 25/03/2020 17:37:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009365-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN JOSE ALVES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA OAB - MT13792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009365-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RENNAN JOSE 

ALVES RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

FIGUEIREDO DE ARRUDA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 14:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 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: 1017935-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FONSECA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-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))

 

Processo n. 1017935-86.2019.8.11.0002 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: FABIO JOSE 

DOS SANTOS - MT16263-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, 25 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 25/03/2020 

17:40:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009367-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M DE S ARAUJO - COMERCIO DE PECAS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009367-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VISARI AUTO 

PECAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GESSICA 

BRUGNHAGO VITALINO, FABIO ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: C 

M DE S ARAUJO - COMERCIO DE PECAS - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 25 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 256 de 349



Processo Número: 1019842-96.2019.8.11.0002

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:

PHRANCYSLLENE LOPES RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1019842-96.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ELCI 

JACQUES ANDRADE - OAB/MT 12924-O, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento, haja vista que a 

EXECUTADA, citada, NÃO REALIZOU O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO até a 

presente data. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 25/03/2020 

18:47:02

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003454-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ORMOND FUNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1003454-84.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: RENATA 

ORMOND FUNINI PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A SENTENÇA Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com danos morais. Dispenso o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Após detida 

análise dos autos, constata-se que existe coisa julgada material no 

processo n.º 1008735-55.2019.8.11.0002, naquela demanda discutiu-se o 

mesmo débito que se tenta discutir nestes autos. Insta salientar que a 

coisa julgada é uma qualidade da sentença que torna seus efeitos 

imutáveis e indiscutíveis, isto é, os efeitos projetados no plano prático não 

mais poderão ser discutidos em outra demanda. Com efeito, conforme 

determina o art. 485, V, do CPC, extingue-se o processo sem o julgamento 

do mérito quando presente a existência de coisa julgada. Em face do 

exposto, OPINO PELO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL 

e pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, V, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeta-se os autos a Excelentíssima 

Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1003450-47.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DANIELA SILVA BISPO PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos fatos A parte 

autora propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulado com 

pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrições indevidas em seu nome que foram inseridas no 

serviço de restrição ao crédito, aduziu desconhecer o débito, afirmou não 

ter firmado contrato com a requerida. Nos pedidos requereu a declaração 

da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. Na contestação, a parte ré alegou preliminares e 

prejudiciais de mérito, sustentou a regularidade do débito, alegou que a 

parte autora está inadimplente e que a restrição é legítima. É a síntese dos 

fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentos Registra-se que as provas documentais juntadas são 

suficientes para formar convencimento do juízo, portanto, oportuno se faz 

o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares 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. 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. Prejudicial de mérito Referente a prescrição de reparação por 

dos danos morais, o prazo prescricional da pretensão à reparação civil 

proveniente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é 

trienal, pois se submete a dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Em 

face disso, assinalo que razão assiste à parte ré, posto que a parte 

autora ajuizou a presente ação quando já decorrido o prazo prescricional 

trienal, estando, portanto, prescrita a pretensão de indenização por danos 

morais. No caso, a parte autora foi inscrita no serviço de restrição ao 

crédito em 11/12/2015, porém propôs a ação somente no ano de 2020, 

assim reconheço a prescrição da pretensão diante do transcurso do lapso 

temporal trienal. Além do que na impugnação a parte autora não impugna a 

ocorrência da prescrição trienal. Acerca do tema o STJ afirmou: 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido.(STJ - AgInt no AREsp: 663730 RS 2015/0035364-6, Relator: 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2017, 

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)”. Em face 

dessas razões, vislumbra-se que pretensão autoral foi suprimida pelo 

instituto da prescrição. 3. Dispositivo Em face do exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da prescrição para extinguir o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso, II, 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 da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e Registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 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 
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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: 1001479-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ DA COSTA (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 Nº: 1001479-27.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: GILMAR 

LUIZ DA COSTA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO — 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de reparação por danos 

morais. Dispenso o Relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, 

passo a fundamentar e a decidir. FUNDAMENTAÇÃO Após detida análise 

dos autos, verifica-se a litispendência, já que há duas ações com 

identidade de parte, pedido e causa de pedir, a ação idêntica tramita no 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, processo n. 

1001477-57.2020.8.11.0002 Nos termos do artigo 337, parágrafo 3º, do 

CPC, há litispendência quando se repete a ação que está em curso, além 

disso, é mister que haja identidade de partes, de pedido e de causa de 

pedir. Sendo assim, conforme art. 485, V, e §3º, do CPC extingue-se o 

processo sem o julgamento do mérito, quando presente a existência de 

litispendência. DISPOSITIVO Em face do exposto, opino pelo 

reconhecimento da LITISPENDÊNCIA e pela extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, DO CPC/2015. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Remeta-se os autos a Excelentíssima Juíza 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. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA (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

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001471-50.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LEDINA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos 

fatos A parte autora propôs ação declaratória de inexistência de débito 

cumulado com pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome, aduziu 

desconhecer o débito. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência 

do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. 

Na contestação, a parte ré alegou preliminares e prejudiciais de mérito, 

sustentou a regularidade do débito, alegou que a parte autora está 

inadimplente e que a restrição é legítima. É a síntese dos fatos, dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos 

Registra-se que as provas documentais juntadas são suficientes para 

formar convencimento do juízo, portanto, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares 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. 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. Prejudicial de mérito Referente a prescrição da reparação por 

dos danos morais, o prazo prescricional da pretensão à reparação civil 

proveniente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é 

trienal, pois se submete a dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Em 

face disso, assinalo que razão assiste à parte ré, posto que a parte 

autora ajuizou a presente ação quando já decorrido o prazo prescricional 

trienal, estando, portanto, prescrita a pretensão de indenização por danos 

morais. No caso, a parte autora foi inscrita no serviço de restrição ao 

crédito em 23/10/2015, porém propôs a ação somente no ano de 2020, 

assim reconheço a prescrição da pretensão diante do transcurso do lapso 

temporal trienal. Além do mais a parte autora não impugna a ocorrência da 

prescrição trienal. Acerca do tema o STJ afirmou: "AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização 

por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 663730 

RS 2015/0035364-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 26/05/2017)”. Em face dessas razões, vislumbra-se que 

pretensão autoral foi suprimida pelo instituto da prescrição. 3. Dispositivo 

Em face do exposto, OPINO pelo reconhecimento da prescrição para 

extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso, II, 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 da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e Registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em 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: 1001483-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES DA SILVA (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
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NÚMERO DO PROCESSO: 1001483-64.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

JANAINA RODRIGUES DA SILVA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos fatos A parte 

autora propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulado com 

pedido de reparação em danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome, aduziu desconhecer o 

débito. Nos pedidos requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré alegou preliminares e prejudiciais de mérito, 

sustentou a regularidade do débito, alegou que a parte autora está 

inadimplente e que a restrição é legítima. É a síntese dos fatos, dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos 

Registra-se que as provas documentais juntadas são suficientes para 

formar convencimento do juízo, portanto, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares 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. 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. Prejudicial de mérito Referente a prescrição da reparação por 

dos danos morais, o prazo prescricional da pretensão à reparação civil 

proveniente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é 

trienal, pois se submete a dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Em 

face disso, assinalo que razão assiste à parte ré, posto que a parte 

autora ajuizou a presente ação quando já decorrido o prazo prescricional 

trienal, estando, portanto, prescrita a pretensão de indenização por danos 

morais. No caso, a parte autora foi inscrita no serviço de restrição ao 

crédito em 2015, porém propôs a ação somente no ano de 2020, assim 

reconheço a prescrição da pretensão diante do transcurso do lapso 

temporal trienal. Além do mais a parte autora não impugnou a ocorrência 

da prescrição trienal. Acerca do tema o STJ afirmou: "AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização 

por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 663730 

RS 2015/0035364-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

Data de Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 26/05/2017)”. Em face dessas razões, vislumbra-se que 

pretensão autoral foi suprimida pelo instituto da prescrição. 3. Dispositivo 

Em face do exposto, OPINO pelo reconhecimento da prescrição para 

extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso, II, 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 da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e Registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO Nº: 1001152-82.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: KELY MARI 

RODRIGUES DOS SANTOS FARIA PARTE RÉ: BANCO BRADESCARD S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Aduziu desconhecer o débito, pois não 

possuiria relação jurídica com a requerida. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos 

fatos e pedidos apresentados na inicial e defendeu a legitimidade da 

inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Compulsando os autos verifica-se que a parte autora 

formulou pedido de desistência da ação, alegando a necessidade da 

perícia. Entretanto, a parte ré já havia sido citada, bem como apresentado 

sua contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que gerou a dívida em cobrança, comprovando a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada 

no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto 

decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição 

somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto 

que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de improcedência interessa muito mais ao 

réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, 

haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa 

julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o 

mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo entendimento do 

STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando 

apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer 

motivo relevante. (...)(STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte autora, e passo a decidir a lide. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da 

legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos contrato assinado 

pela parte autora, faturas do cartão de crédito que registram diversas 

transações no comércio deste município, nota-se que nas faturas há 

registros de pagamentos parciais. Id Num. 29323878 - Pág. 16 e seguintes. 
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Destaca-se que terceiros de má-fé não se importariam em manter a 

adimplência de qualquer serviço fraudado, circunstância que retira 

totalmente a verossimilhança da negativa de contratação. Dessa forma, as 

provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar a 

relação jurídica e a existência do débito. Por consequência, declaro que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. 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. Comprovada a inadimplência da parte 

autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente 

caso ofensas a serem reparadas. Com efeito, nos termos do art. 31 da Lei 

n. 9.099/95, é pertinente o pedido contraposto nos limites do objeto da 

ação. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela parte ré, evidencio a litigância de má fé da parte autora, nos 

termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. No caso, a parte negou a relação jurídica com a parte requerida. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC/2015. Neste 

ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé 

da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar todos os 

comprovantes e documentos que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. É a fundamentação. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino, por fim, pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte 

autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento), do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO Nº: 1001012-48.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: IASMIN 

OLIVEIRA DE JESUS PARTE RÉ: BANCO BRADESCO SENTENÇA 1. Síntese 

dos fatos Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa 

com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 

Aduziu desconhecer o débito, afirmou que não teria utilizado os serviços 

provenientes da cobrança. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito e da relação jurídica, o cancelamento da inscrição e 

a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos 

fatos e pedidos apresentados na inicial e defendeu a legitimidade da 

inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Compulsando os autos verifica-se que a parte autora 

formulou pedido de desistência da ação, alegando a necessidade da 

perícia. Entretanto, a parte ré já havia sido citada, bem como apresentado 

sua contestação, inclusive juntando documentos que comprovam a 

contratação que gerou a dívida em cobrança, comprovando a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

O enunciado 90 do FONAJE, após a alteração de sua redação, realizada 

no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto 

decorre, fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição 

somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto 

que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Sobre o tema não há 

divergência na doutrina. É pacífico o entendimento de que a tutela 

jurisdicional não é privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver 

razão segundo o entendimento do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

140). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de improcedência interessa muito mais ao 

réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, 

haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa 

julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o 

mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo entendimento do 

STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando 

apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer 

motivo relevante. (...)(STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o 

pedido de desistência da parte autora, e passo a decidir a lide. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da 

legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos contrato assinado 

pela parte autora e faturas do cartão de crédito. (Id. Num. 29294762 - Pág. 

17). Quanto aos pagamentos parciais apresentados nas faturas, 

destaca-se que terceiros de má-fé não se importariam em manter a 

adimplência de qualquer serviço fraudado, circunstância que retira 

totalmente a verossimilhança da negativa de contratação. Salienta-se que 

a ausência de identificação numérica no contrato não invalida todo o 

conjunto probatório apresentado. Dessa forma, as provas trazidas aos 

autos pela parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e a 

existência do débito. Isso porque, não obstante, o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. Vez que apresentado as faturas do cartão de crédito competia a 

parte autora apresentar os comprovantes de pagamentos para 

demonstrar que sempre cumpriu com seus encargos. Na medida que 

pertence 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. 

Sendo assim, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 
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ré atuou no exercício regular do direito. 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. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. 

Com efeito, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, é pertinente o pedido 

contraposto nos limites do objeto da ação. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a 

litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código 

de Processo Civil, notadamente quando observa-se a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. No caso, a parte 

negou a relação jurídica com a parte requerida. Desta forma, conclui-se 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com 

deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos que 

ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. Dispositivo Diante do exposto, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela 

extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, 

e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove 

por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento), do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1001029-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MARTINS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001029-84.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: KARINE 

MARTINS MESSIAS PARTE RÉ: BANCO BRADESCARD S/A SENTENÇA 1. 

Síntese dos fatos Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito 

e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito. Aduziu desconhecer o débito, afirmou que não teria utilizado os 

serviços provenientes da cobrança. Nos pedidos, requereu a declaração 

da inexistência do débito e da relação jurídica, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se 

opôs aos fatos e pedidos apresentados na inicial e defendeu a 

legitimidade da inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. Fundamentos Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, 

visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o elevado número de 

processos, certamente com o intuito de evitar um possível julgamento de 

improcedência com a condenação de litigância de má-fé, cuja parte autora 

deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o 

processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência 

de conciliação e com diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes), a qual pode ser visualizada pelas partes e 

seus patronos como mencionado acima. Ressalte-se que quem litiga de 

má-fé prejudica não só a parte adversa, mas todo o sistema processual, e 

conforme o art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de 

má-fé aquele que: II- alterar a verdade de fatos; Nas palavras Tereza 

Arruda Alvim Wambier, “a conduta de alterar a verdade dos fatos prevista 

no inciso I do art. 77, assim, aquele que alega fato inexistente, nega fato 

existente ou mesmo dá uma falsa versão para fatos verdadeiros, incide na 

conduta, violando o dever processual.” (Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil: artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda 

Alves Wambier...[et al.]. 1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, pg. 158), III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

Seguindo, ainda, o pensamento de Wambier, “este inciso traz a situação 

da parte usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele 

que litiga almejando, ao fim do pleito, alcançar objetivo que sabe ser 

contrário ao ordenamento jurídico, age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já 

haviam sido identificados os casos de desistência após a apresentação 

de contestação com documentos, com intuito de evitar eventual 

condenação, motivo, pelo qual foi emitido o enunciado 90 do FONAJE, com 

alteração da sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorreu de fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou, como neste caso, deixam de comparecer com 

a parte autora nas audiências de conciliação, devendo o Juízo ter o 

mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela objeto do enunciado 90 do 

FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir a ação pela contumácia, 

ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao julgamento de mérito. 

Preliminares De início, alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 

do CPC, nesse passo oportuno salientar que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, não se confundindo com documentos 

indispensáveis á vitória do autor, e, no caso, a parte autora todos os 

documentos pertinentes para o deslinde da causa, portanto rejeito a 

preliminar. 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 
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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. Mérito 

A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da 

legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos contrato assinado 

pela parte autora e faturas do cartão de crédito com diversas transações 

no comércio local. (Id. Num. 28960526 - Pág. 27 e seguintes). Quanto aos 

pagamentos parciais apresentados nas faturas, destaca-se que terceiros 

de má-fé não se importariam em manter a adimplência de qualquer serviço 

fraudado, circunstância que retira totalmente a verossimilhança da 

negativa de contratação. Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela 

parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência do 

débito. Isso porque, não obstante, o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Vez 

que apresentado as faturas do cartão de crédito competia a parte autora 

apresentar os comprovantes de pagamentos para demonstrar que sempre 

cumpriu com seus encargos. Na medida que pertence 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. Sendo assim, 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. 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. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não 

houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Com efeito, nos 

termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, é pertinente o pedido contraposto nos 

limites do objeto da ação. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância de má fé 

da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando observa-se a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. No caso, a parte negou a relação jurídica 

com a parte requerida. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do 

CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. É 

a fundamentação. 3. Dispositivo Diante do exposto, 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, por fim, pelo reconhecimento da litigância 

de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 

9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento), do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e 

parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os 

autos a Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017666-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1017666-47.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: WILLIAM 

GONÇALO DE OLIVEIRA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA 

1. Síntese dos fatos Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, alegou desconhecer o débito. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 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. Mérito A controvérsia consiste em verificar 

se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da parte 

autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, constata-se a 

legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos, extrato da conta 

bancaria da parte autora e comprovante de empréstimo que atestam a 

origem do débito. Id. Num. 28376369 - Pág. 3 e seguintes. Nota-se, ainda, 

que na petição inicial a parte autora não negou a existência da relação 

jurídica, ocorre que na impugnação alterou a versão lançada na inicial e 

afirmou que não mantém relação jurídica com a ré. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial. Dessa forma, apresentado e 

justificado a origem do débito competia a parta autora apresentar os 

comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são 

indevidas, no entanto, assim não procedeu ficando no campo das meras 

alegações. 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. Sendo assim, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar a legitima existência do débito. Por 

consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da 

parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no 

presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação 

da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 

Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo Diante do 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e 

pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição nos moldes do art. art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Remeto os 

autos a Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior 
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homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRA CANICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001556-36.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: ALEANDRA 

CANICA DA SILVA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, alegou não ter relação jurídica com a requerida. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS 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. Preliminar 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 extraído do Boa Vista é documento hábil para 

comprovar as restrições em nome da parte autora. 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. As telas sistêmicas não provam a relação 

jurídica e a legítima existência do débito. Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva a qual independe a 

aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, 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, 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 G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003442-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA DOMINGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1003442-70.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: ILZA 

DOMINGAS DA COSTA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou a celebração de 

contrato com a ré. 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 Em relação ao 

pedido de audiência de instrução. Indefiro o pedido de depoimento pessoal 

formulado pela parte ré, haja vista que, à luz dos artigos 370 e 371 do 

CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir as 

provas inúteis e protelatórias. Registre-se, ademais, que o conjunto 

probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do 

convencimento do juízo. Dessa forma oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, 

outrossim o extrato extraído do BOA VISTA SCPC é documento hábil para 

comprovar as restrições inseridas em face do nome da parte autora, 

portanto rejeito a preliminar. Em relação à procuração apresentada não há 

qualquer ilegalidade, até porque se houvesse irregularidade a parte autora 

teria suscitado no ato da audiência de conciliação, assim rejeito a 

preliminar de irregularidade de representação. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito, isso porque as telas sistêmicas 

apresentadas são provas unilaterais e não atestam a legitimidade da 

inscrição. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: "O print de tela sistêmica colacionada não é prova 

suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, 

tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva 

prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

(…) (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019)”. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Em decorrência do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da 

parte autora, já que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições imposta 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada 

pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

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 havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)
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PROCESSO Nº: 1000941-46.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: LUIZ 

ALBERTO DE ALMEIDA FAGUNDES PARTE RÉ: OI MÓVEL S/A SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

afirmou desconhecer o débito que lhe fora imputado e afirmou não ter 

consumido os serviços da requerida. Nos pedidos, requereu a declaração 

da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré defendeu a legitimidade da inscrição, 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, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito. As telas sistêmicas não provam a relação 

jurídica entre as partes e a gravação telefônica anexada não atesta a tese 

da empresa requerida, pois não é possível identificar qual número de 

telefone que a requerida teria ligado, outrossim, o interlocutor identificado 

na gravação não é o autor da presente demanda. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O print de 

tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

ó rgãos  de  p ro teção  ao  c réd i t o .  (…)  (TJMT,  N . U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Compete 

a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de 

cópia de documentos pessoais da parte autora. Pelo exposto, verifica-se 

que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a 

esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança 

dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não 

logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das 

empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, 

reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de 

zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de 

modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços 

oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas 

que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência 

de dados e documentos mais rigorosos. Destaca-se que não se aplica o 

Enunciado da Súmula 385 do STJ ao caso, tento em vista que outra 

inscrição apontada é posterior. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais. Destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva a qual dispensa a 

comprovação da culpa ou dolo. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Por 

consequência é incabível o deferimento do pedido contraposto. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência 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$ 1.000,00 (mil reais), com 

correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo 

INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado 

a partir do efetivo prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LUIZA FERNANDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001051-45.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: ELIETE 

LUIZA FERNANDES DE ARRUDA PARTE RÉ: TIM CELULAR S.A. 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, alegou desconhecer o débito. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré pugnou pela 
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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. Preliminar Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 

54 da lei 9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, 

no primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e 

despesas, outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que se presume 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, dessa forma rejeito a preliminar suscitada. 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 a ré não esclareceu nem defendeu a legitimidade do 

débito, também não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito. Sendo assim, a retirada do nome da parte 

autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 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$ 1.000,00 (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 (24/09/2019), 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: 1001111-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZINHO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001111-18.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

JOÃOZINHO JOSÉ DE SOUZA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - 

VIVO.S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que 

ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou a relação 

jurídica com a ré. 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, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do 

CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço de 

proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, outrossim o extrato apresentado é documento 

hábil para comprovar as restrições inseridas em face do nome da parte 

autora, portanto rejeito a preliminar. 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. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O print de 

tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência 
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da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

ó rgãos  de  p ro teção  ao  c réd i t o .  (…)  (TJMT,  N . U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Compete 

a ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de 

cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto verifica-se que 

a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta 

compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventual 

mudança 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 imposta no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso; Opino pela improcedência do pedido contraposto. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001383-12.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: EDILSON 

ALVES MONTEIRO PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, alegou não ter relação jurídica com a requerida. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Atesto 

que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é 

documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, 

outrossim o extrato extraído do Boa Vista Serviços é documento hábil para 

comprovar as restrições em nome da parte autora. Do mesmo modo, 

inexiste inépcia na medida que foi juntado declaração de residência em 

nome da parte autora no id. Num. 28080106 - Pág. 4. Insta pontuar que a 

competência do Juizado Especial Cível está prevista no art. 4º, inciso, I, da 

lei 9.099/95, que menciona que a parte autora poderá propor a demanda 

no local onde a ré exerça suas atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório., sendo 

assim verificada a regularidade da competência rejeito a preliminar em 

epígrafe. 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. 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, 
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filial, agência, sucursal ou escritório, 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 a ré 

não esclareceu nem defendeu a legitimidade do débito, também não há nos 

autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva a qual independe a 

aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 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$ 6.000,00 (seis 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, 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 Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1002881-46.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: CARLOS 

DA SILVA ALMEIDA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A SENTENÇA 1. 

Síntese dos fatos Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito 

e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, alegou desconhecer o débito. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar De início, 

alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo 

oportuno salientar que documentos indispensáveis à propositura da 

demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da 

demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis á vitória 

do autor, e, no caso, a parte autora todos os documentos pertinentes para 

o deslinde da causa, portanto rejeito a preliminar. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, 

constata-se a legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos 

históricos de chamadas, faturas telefônicas e telas sistêmicas que a 

origem do débito. Id Num. 30075178 - Pág. 25. Pontua-se que na petição 

inicial a parte autora não negou a existência da relação jurídica, ocorre 

que na impugnação alterou a versão lançada na inicial e afirmou que não 

mantém relação jurídica com a ré. O entendimento jurisprudencial é no 

sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão 

narrada na peça inicial. Dessa forma, apresentado e justificado a origem 

do débito competia a parta autora apresentar os comprovantes de 

pagamentos para corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto, 

assim não procedeu ficando no campo das meras alegações. 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. Sendo assim, 

as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar 

a legitima existência do débito. Por consequência, declaro que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a 

reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a 

serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no 

SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, 

conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. Dispositivo Diante do exposto, afastada a 
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preliminar, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial 

e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição nos molde do art. art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Remeto os 

autos a Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do 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 havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO Nº: 1003422-79.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARIA 

APARECIDA DA CRUZ PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito e 

alegou desconhecer o débito e sustentou que jamais utilizou os serviços 

da parte ré. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, 

o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré, 

defendeu a legitimidade da inscrição, 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. Compulsando os 

autos verifica-se que a parte autora formulou pedido de desistência da 

ação, alegando a necessidade da perícia em face do contrato. Entretanto, 

a parte ré já havia sido citada, bem como apresentado sua contestação, 

inclusive juntando documentos que comprovam a contratação que gerou a 

dívida em cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e 

ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, 

após a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 

Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte autora, e passo a decidir a lide. Preliminares Atesto que inexiste 

afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta 

extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento 

essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o 

extrato apresentado é prova hábil para atestar as inscrições no nome da 

parte autora, portanto fica rejeitada a preliminar. 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. A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. No caso, constata-se a existência da relação jurídica 

e da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos contrato 

assinado pela parte autora, documentos pessoais da parte autora, 

faturas, históricos de chamadas e telas sistêmicas com registros de 

pagamentos parciais. (Id. Num. 30197775 - Pág. 22 e seguintes). Quanto 

aos pagamentos parciais apresentados, destaca-se que terceiros de 

má-fé não se importariam em manter a adimplência de qualquer serviço 

fraudado, circunstância que retira totalmente a verossimilhança da 

negativa de contratação. Dessa forma, apresentado e justificado a origem 

do débito, bem como provado a relação jurídica, competia a parta autora 

apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que as 

cobranças são indevidas, no entanto, assim não procedeu ficando no 

campo das meras alegações. Portanto, as provas trazidas aos autos pela 

parte ré são suficientes para confirmar existência dos débitos. Por 

consequência, declaro a existência do débito e que a negativação no 

serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso 

reconheço que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Não 

obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Comprovada 

a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, 

não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se 

que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão 

mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da 

Súmula 359 do STJ. Diante da existência do débito, acolho o pedido 

contraposto nos limites do objeto da demanda, de acordo com o disposto 

no art. 30 da Lei 9.099/95. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância de má-fé 

da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. No caso, a parte negou a relação jurídica 

com a parte requerida. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do 

CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Diante do 
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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, assim condeno a autora a pagar a ré 

o valor de R$ 85,98 (oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com 

correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% ao 

mês ambos contabilizados a partir do vencimento do débito. Opino, por fim, 

pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte 

autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Remeto os autos a Excelentíssima Juíza 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 CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1018627-85.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: NOELI 

BITENCORT PARTE RÉ: BANCO ITAUCARD S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa 

com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

alegou que desconhece o débito, pois teria quitado todos os seus débitos 

com a requerida antes de cancelar sua conta bancária perante a 

instituição. Afirmou que em 11/09/2019 efetuou o pagamento da última 

fatura no valor de R$ 617,02. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré pugnou pela improcedência dos pedidos. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei 

nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar a 

legítima existência do débito. Ressalta-se que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito ao juntar aos autos o termo de encerramento da 

conta e comprovante do pagamento da última fatura do cartão. (Id. Num. 

26618495 - Pág. 3 e seguintes) A autora realizou o pagamento no dia 

11/09/2019 referente a fatura do mês 08/2019, mas foi negativada 

posteriormente ao pagamento no dia 28/09/2019. Assim, denota-se a 

irregularidade na inscrição posto que a parte autora foi negativada por um 

débito que já havia quitado. Sendo assim, a retirada do nome da parte 

autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 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$ 6.000,00 (seis 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, conforme a Súmula 54 do STJ (28/09/2019); 4) conceder à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia da Matta 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. 
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Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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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

 

PROCESSO Nº: 1003399-36.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: LEIDIANE 

DE FRANCA BERNARDES PARTE RÉ: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou a celebração de 

contrato com a ré. 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, defendeu a legitimidade da 

inscrição 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, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto a alegação 

de incompetência deste Juizado, este argumento não se sustenta, já que a 

parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá 

propor a demanda no local onde a ré exerça suas atividades profissionais 

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. Em relação ao benefício 

da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa que acesso ao Juizado 

Especial independerá, no primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas e despesas, outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que 

se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, dessa forma rejeito a preliminar 

suscitada. 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 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. O fato 

da requerida ter descontinuado o débito, não acarreta a perda do objeto 

da ação, na medida que deve-se aferir a existência do direito ao dano 

moral, em face disso afasto a preliminar arguida. Mérito Insta assentar que 

o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à 

legítima existência do débito, isso porque as telas sistêmicas 

apresentadas são provas unilaterais e não atestam a legitimidade da 

inscrição. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: "O print de tela sistêmica colacionada não é prova 

suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, 

tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva 

prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

(…) (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019)”. Compete a ré apresentar cópia do contrato, devidamente 

assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, 

considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais 

de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo 

exposto verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Não 

obstante, seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o Enunciado da 

Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de outras inscrições em 

nome da parte autora. O Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.”. No caso de devedor habitual que já possui em seu nome 

inscrições anteriores a indenização por danos morais não é devida, pois, 

se entende que nesse caso não haveria abalo moral a justificar 

reparação. Posto isso, não há no caso em comento ofensas a serem 

reparadas. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastada 

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) conceder à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita em eventual recurso; Opino pela improcedência da 

reparação por dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

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: 1014950-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1014950-47.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

APOLONIO MARQUES DE ASSUNÇÃO 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 que foram inseridas no serviço de restrição ao crédito, 

aduziu desconhecer o débito. Nos pedidos requereu a declaração da 

inexistência do débito e da relação jurídica, 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 

a restrição é legítima. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos 
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termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que 

as provas documentais juntadas são suficientes para formar 

convencimento do juízo, portanto, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares Quanto a alegação 

de incompetência deste Juizado, este argumento não se sustenta, já que a 

parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá 

propor a demanda no local onde a ré exerça suas atividades profissionais, 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório. Outrossim, a ré indica o endereço em Várzea Grande como 

sendo da parte autora, portanto, tem-se por rejeitada a preliminar de 

incompetência territorial. 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 nos autos é 

documento hábil para comprovar as restrições em nome da parte autora. 

Não há que se falar em litispendência, posto que o débito objeto da 

demanda é diverso daquele que foi discutido nos autos do processo n. 

1014947-92.2019.8.11.0002. Quanto a conexão, o artigo 55 § 1º, do CPC, 

informa que não serão reunidos os processos se um deles já houver sido 

sentenciado, é o que ocorre com o processo nº 

1014947-92.2019.8.11.0002, o qual já foi sentenciado, dessa forma rejeito 

a preliminar arguida. Mérito A controvérsia consiste em verificar a 

ilegitimidade da inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora 

enquadra-se como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º 

e 3º da Lei nº 8.078/90. A parte ré provou a existência da relação jurídica 

e a legitimidade dos débitos, posto que juntou ao autos dados cadastrais 

do consumidor, histórico de faturas e consumos que registram 

pagamentos parciais. Id. Num. 26325703 - Pág. 24. Quanto aos 

pagamentos parciais apresentados nas faturas, destaca-se que terceiros 

de má-fé não se importariam em manter a adimplência de qualquer serviço 

fraudado, circunstância que retira totalmente a verossimilhança da 

negativa de contratação. Além do mais, no autos do processo n. 

1014947-92.2019.8.11.0002, onde há discussão acerca de outro débito da 

mesma unidade consumidora imputada a parte autora, foi juntado 

gravação telefônica que comprova a relação jurídica entre as partes. 

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. Ainda, analisando 

as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, 

evidencio a litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu 

com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, 

pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como 

escudo à litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, 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$ 321,16 (trezentos e vinte um reais e dezesseis 

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 (01/08/2017); Opino, por fim, pelo reconhecimento da 

litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de 

multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020192-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1020192-84.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

GEOVANA DE OLIVEIRA E SILVA 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 e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito e da relação jurídica, 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 Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 

321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do 

serviço de proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é 

capaz de afastar a análise do mérito, portanto rejeito a preliminar. Em 

seguida alegou a parte ré a suposta violação aos artigos 319 a 320 do 

CPC, nesse passo oportuno salientar que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento 

do mérito da demanda, não se confundindo com documentos 

indispensáveis á vitória do autor, e, no caso, a parte autora todos os 

documentos pertinentes para o deslinde da causa, portanto rejeito a 

preliminar. Sustentou a parte ré incompetência territorial, este argumento 

não se sustenta, já que a parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, 

da lei 9.099/95, poderá propor a demanda no local onde a ré exerça suas 

atividades profissionais, econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, 

agência, sucursal ou escritório, 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 
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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 contrato assinado pela parte autora, 

históricos de consumos e de contas (Id. Num. 29508203 - Pág. 2 - Num. 

28986883 - Pág. 1). Observa-se que a propositura da demanda ocorreu 

em 17/12/2019, porém o débito que inscrito venceu em 26/02/2019, mas 

somente foi quitado após a apresentação da demanda em 19/12/2019, 

assim, o débito foi pago em atraso, portanto a inscrição não foi indevida. 

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 na data 

aprazada. 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 mora 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. Em 

relação ao pedido contraposto no valor de R$ 41,33, indefiro o pedido, vez 

que este débito está além do objeto da demanda. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, 

evidencio a litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Isso porque, a 

parte autora negou a relação jurídica, logo, é evidente a alteração da 

narrativa dos fatos. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do 

CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

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 improcedência 

do pedido contraposto; Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de 

má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% 

(nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e 

parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os 

autos a Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT, 2019. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo 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: 1003469-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1003469-53.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: LIDIA 

MACHADO DE SOUZA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, alegou desconhecer o débito e negou a relação jurídica. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 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. Preliminar 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. 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. 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, a requerida não defendeu a legitimidade da inscrição, 

portanto reconheço a confissão, assim conclui-se que o débito é 

inexistente e a inscrição foi indevida. Sendo assim, a retirada do nome da 

parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. 

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré 

compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais, destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual independe a aferição de dolo ou culpa. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 
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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$ 6.000,00 (seis 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 (23/10/2019), 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 G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

UWILKE FERREIRA BRAZ OAB - 000.425.391-45 (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

 

PROCESSO Nº: 1002367-93.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: UWILKE 

FERREIRA BRAZ PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito e 

alegou desconhecer o débito, sustentou que já teria contratado o serviço 

da requerida, porém, na modalidade pré-pago o qual não gera faturas. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré, defendeu a 

legitimidade da inscrição, 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. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte autora formulou pedido de desistência da ação, alegando a 

necessidade da perícia em face do contrato. Entretanto, a parte ré já havia 

sido citada, bem como apresentado sua contestação, inclusive juntando 

documentos que comprovam a contratação que gerou a dívida em 

cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a 

legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a 

alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 

Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte autora, e passo a decidir a lide. Preliminar 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. 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. A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, 

constata-se a existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, 

visto que foram juntados aos autos contrato assinado pela parte autora, 

documentos pessoais da parte autora, faturas, históricos de chamadas e 

telas sistêmicas com registros de pagamentos parciais. O contrato 

assinado menciona que o serviço contratado era o pós-pago, plano 

controle ilimitado, modalidade de plano que gera faturas. Id.Num. 30192722 

- Pág. 25. Quanto aos pagamentos parciais apresentados, destaca-se que 

terceiros de má-fé não se importariam em manter a adimplência de 
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qualquer serviço fraudado, circunstância que retira totalmente a 

verossimilhança da negativa de contratação. Dessa forma, apresentado e 

justificado a origem do débito, bem como provado a relação jurídica, 

competia a parta autora apresentar os comprovantes de pagamentos para 

corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto, assim não 

procedeu ficando no campo das meras alegações. Portanto, as provas 

trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar existência 

dos débitos. Por consequência, declaro a existência do débito e que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação 

por danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem 

reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa 

compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera 

o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Diante da existência do débito, acolho 

o pedido contraposto nos limites do objeto da demanda, de acordo com o 

disposto no art. 30 da Lei 9.099/95. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância 

de má-fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo 

ausente qualquer direito supostamente afetado. Desta forma, conclui-se 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com 

deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos que 

ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, afastada a preliminar, 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, assim 

condeno a autora a pagar a ré o valor de R$ R$ 129,98 (cento e vinte e 

nove reais e noventa e oito centavos), com correção monetária, indexada 

pelo INPC, e juros simples de mora de 1% ao mês ambos contabilizados a 

partir do vencimento do débito. Opino, por fim, pelo reconhecimento da 

litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de 

multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Remeto os autos a Excelentíssima Juíza 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARMELINA DA COSTA (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

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001463-73.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LUCIANA CARMELINA 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 Preliminares Atesto que inexiste afronta aos 

art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do 

balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento essencial, 

assim não 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. 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 do débito, posto que juntou ao autos ficha 

cadastral, históricos de consumo da unidade consumidora da titularidade 

da parte autora, fatura de energia elétrica juntada como comprovante de 

residência anexado pela parte autora em outro processo que foi 

demandante (801658087.2017.811.0002 - PROJUDI). A fatura juntada nos 

autos 801658087.2017.811.0002 prova que a parte autora já foi titular da 

Unidade Consumidora n. 6/377642-4, e que ainda há débitos pendentes 

derivados da UC. Ademais, pontua-se que na inicial a parte autora não 

negou a relação jurídica apenas se limitou em dizer que desconhecia o 

débito, porém na impugnação alterou a narrativa e afirmou não ter relação 

jurídica. 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. Assim, 

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. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância de má fé 

da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Desta forma, conclui-se evidente que a 
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parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço 

a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. É 

a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 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$ 

197,06 (cento e noventa e sete reais e seis 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. 

Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela 

CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por 

cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza 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 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: 1014367-62.2019.8.11.0002
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MARILUCE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1014367-62.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

MARILUCE NUNES DA SILVA 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 Preliminares Atesto que inexiste afronta aos 

art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do 

balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento essencial, 

assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o extrato 

apresentado é documento hábil para comprovar as restrições em nome da 

parte autora. 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 do débito, posto que juntou ao autos termo de confissão de 

dívida assinado pela parte autora, ficha cadastral e documento pessoal da 

autora que comprovaram a origem do débito inscrito (ID. Num. 26923875 - 

Pág. 1 e seguintes). Quanto aos documentos juntados após a contestação 

o Código de Processo Civil é claro ao permitir a juntada de novas provas, 

nesse sentido o diploma anuncia em seu artigo 435, que é lícito às partes, 

em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando 

destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou 

para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O Parágrafo único 

continua, admite-se também a juntada posterior de documentos formados 

após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte 

que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los 

anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta 

da parte de acordo com o art. 5º. Dessa feita considero válida a juntada, 

pois não há qualquer prejuízo a parte autora tendo em vista que esta foi 

devidamente intimada para contrapor as referidas provas. Ademais, 

pontua-se que na inicial a parte autora não negou a relação jurídica 

apenas se limitou em dizer que desconhecia o débito, porém na 

impugnação alterou a narrativa e afirmou não ter relação jurídica. 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. Assim, 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. Ainda, analisando 

as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, 

evidencio a litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu 

com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

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$ 375,17 (trezentos e setenta e cinco reais e dezessete 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. Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela 

CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por 

cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a 
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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 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: 1012261-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1012261-30.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA Trata-se de 

ação de reparação por danos morais, sob a alegação de suspensão 

indevida no serviço de energia elétrica. Dispenso o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Fundamentos 

Preliminar Quanto ao pedido de perícia desnecessária a medida, porquanto 

as provas carreados aos autos são suficientes para a resolução da 

demanda. Preliminar que se afasta, ante a inexistência da complexidade da 

causa. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora 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. A controvérsia consiste em averiguar se ocorreu suspensão do 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora. A 

parte autora para provar o fato constitutivo do seu direito arrolou 

testemunha que confirmou a suspensão do serviço, também apresentou 

protocolo, comprovante de pagamento da fatura do mês de agosto de 

2018 paga sem atraso (Id. Num. 30055342 - Pág. 1). Em depoimento 

pessoal a parte autora confirmou os fatos alegados na inicial sem hesitar. 

Outrossim, a parte autora apresentou o aviso de notificação de 

suspensão de energia elétrica em nome de terceiro que foi deixado em 

sua residência. (Id. Num. 23807486 - Pág. 3). Assim, verifica-se que a 

suspensão de energia elétrica ocorrida em 27/08/2019 foi indevida, posto 

que não se comprovou a legalidade da suspensão do serviço, uma vez 

que a parte ré limita-se a alegar a não ocorrência da suspensão. Dessa 

forma, não apresentado justo motivo para a suspensão, tem-se por 

constatado a falha na prestação do serviço. 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. A interrupção indevida do 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. No caso 

dos autos, a parte autora suportou a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica por mais de vinte e quatro horas, mesmo estando 

adimplente com a prestadora do serviço, outrossim não houve prévio 

acerca da suspensão. 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. 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. 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. Dispositivo Em face do exposto, afastada 

a preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 

1. Condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis 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. 2. 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: 1001343-30.2020.8.11.0002
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PROCESSO NÚMERO: 1001343-30.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VICENTINA JESUS DA SILVA DE PAULA PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos 

Fatos Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado 

com danos morais e com pedido de liminar inaudita altera pars. Em síntese, 

a parte reclama de cobrança indevida e de indevida suspensão do serviço 

de energia elétrica. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminares Quanto ao pedido de perícia desnecessária a medida, 

porquanto as provas carreados aos autos são suficientes para a 

resolução da demanda. Preliminar que se afasta, ante a inexistência da 

complexidade da causa. 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 
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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 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$ 244,76 

vencimento 05/12/2019 referente ao consumo de novembro de 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 resposta, ou 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. Assim, se verifica o vício na 

prestação do serviço, já que o atendimento ao consumidor não foi 

realizado, e a resposta da reclamação da fatura não foi pronunciada ao 

consumidor. A ANEEL determina: “ Art. 197. As informações solicitadas 

pelo consumidor devem ser prestadas de forma imediata e as 

reclamações solucionadas em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do 

protocolo, ressalvadas as condições específicas e os prazos de 

execução de cada situação, sempre que previstos em normas e 

regulamentos editados pelo Poder Concedente e pela ANEEL. (Redação 

dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)" "Parágrafo único. Caso seja 

necessária a realização de visita técnica à unidade consumidora a 

distribuidora deve realizar contato com o consumidor, dentro do prazo a 

que se refere o caput, a fim de justificar e informar o prazo para solução 

da reclamação, o qual deve ser de no máximo 15 (quinze) dias da data do 

protocolo.”. Pontua-se que a requerida apresentou o protocolo da 

reclamação o qual não foi contestado. Salienta-se que a unidade 

consumidora em questão é registrada em consumo de baixa renda, 

portanto, um aumento imotivado no consumo atinge de forma imoderada a 

dignidade da consumidora. Para mais, analisando o histórico de consumo a 

unidade consumidora registra em média consumos entre R$ 117,16 a R$ 

210,85. Após a reclamação o consumo cobrado em janeiro e fevereiro de 

2020 foram nos valores de R$ 123,54 (181 kWh) e R$ 94,23 (159 kWh). 

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$ 244,76. A 

alteração não foi justificada, logo, merece ser submetida a revisão e novo 

faturamento pela média habitual da unidade consumidora. Em relação à 

suspensão do serviço de energia elétrica, em 15/01/2020, o ato foi 

indevido, porquanto o consumidor não foi previamente notificado. 

Observa-se que a requerida não provou que teria notificado a 

consumidora, posto que não juntou cópia da notificação. Assim, a 

ausência de notificação torna-se ilícita a interrupção (art. 174 da 

Resolução da ANEEL n. 414/2010). Além do mais, a fatura estava sendo 

questionada na via administrativa, o protocolo foi informado e o fato não 

contestado pela ré. Sendo assim, é inegável a falha na prestação no 

serviço prestado pela ré, visto que a parte consumidora estava 

aguardando informações acerca da regularidade ou irregularidade da 

fatura que deu ensejo a suspensão do serviço, isto é, a fatura com 

vencimento em dezembro de 2019 (consumo novembro de 2019). 

Ressalta-se que embora a fatura com vencimento em janeiro 2020 estava 

em aberto, essa fatura não poderia ser justificativa para legitimar a 

suspensão, porquanto o art. 172, §3º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, 

informa que para as unidades consumidoras classificadas nas 

Subclasses Residencial Baixa Renda a suspensão do serviço deve 

ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento 

da fatura e a data da suspensão do fornecimento. Observa-se que a 

suspensão ocorreu em 15/01/2020 e entre a data da fatura com 

vencimento em 08/01/2019 não decorreu o prazo de trinta dias, conforme 

determina a Resolução da ANEEL. Conclui-se, portanto, que houve falha 

na prestação do serviço. 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 interrupção indevida do 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, o autor provou que sofreu transtornos na extensão suficiente 

para caracterizar dano moral. 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 novembro de 2019, com vencimento em dezembro de 

2019, no valor de R$ 244,76. 2. Determinar novo faturamento da fatura 

referente ao mês de novembro de 2019 pela média de consumo da 

unidade consumidora. 3. Condenar a parte ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito 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 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1001469-80.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

JOCILENE LELIS RONDON PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos morais, sob a alegação de suspensão indevida no 

serviço de energia elétrica. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, assim, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em 

averiguar se ocorreu suspensão do serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora. Não obstante, a negativa de suspensão de 

energia por parte da requerida esta não produziu provas hábeis para se 

afastar do seu ônus probatório, na medida que somente apresentou telas 

sistêmicas, as quais são provas unilaterais e destituídas de valor 

probatório. Já a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, pois 

apresentou reclamação ao PROCON, protocolos de reclamações, que 

inclusive não foram contestados, fotografias e vídeos que provaram a 

suspensão da energia elétrica. (Id. Num. 28092216 - Pág. 1) Assim, 

verifica-se que a suspensão de energia elétrica ocorrida em 09/12/2019 

foi indevida, posto que não se comprovou a legalidade da suspensão do 

serviço, uma vez que a parte ré limita-se a alegar a não ocorrência da 

suspensão. Dessa forma, não apresentado justo motivo para a 

suspensão, tem-se por constatado a falha na prestação do serviço. 

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. A interrupção indevida do 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. No caso dos autos, a parte autora suportou a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica por dezesseis horas, mesmo estando 

adimplente com a prestadora do serviço, outrossim não houve prévia 

notificação acerca da suspensão. 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. 

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. 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. Dispositivo Em face do exposto, afastada a 

preliminar, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 

1. Condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 

7.000,00 (sete 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. 2. 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
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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PROCESSO NÚMERO: 1000905-04.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

EDILAINE DO CARMO FEITOSA CHAGAS PARTE RÉ: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos 

Fatos Em síntese, a parte reclama de cobranças indevidas referentes as 

faturas de energia elétrica de setembro a novembro de 2019. 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 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 das faturas de energia elétrica nos valores de R$ 397,98, 

referente a setembro de 2019, R$ 446,86, referente a outubro de 2019 e 

R$ 432,49, referente a novembro de 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 resposta, ou laudo de 

verificação técnica da unidade consumidora. A mera alegação de aumento 

de temperaturas é insuficiente para comprovar a regularidade dos 

registros. Do mesmo modo, as telas sistêmicas apresentadas não 

substituem a aferição técnica. 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. Assim, se verifica o vício na prestação do serviço, já que 
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o atendimento ao consumidor não foi realizado, e a resposta da 

reclamação da fatura não foi pronunciada ao consumidor. A ANEEL 

determina: “ Art. 197. As informações solicitadas pelo consumidor devem 

ser prestadas de forma imediata e as reclamações solucionadas em até 5 

(cinco) dias úteis a contar da data do protocolo, ressalvadas as 

condições específicas e os prazos de execução de cada situação, 

sempre que previstos em normas e regulamentos editados pelo Poder 

Concedente e pela ANEEL. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012)" "Parágrafo único. Caso seja necessária a realização de 

visita técnica à unidade consumidora a distribuidora deve realizar contato 

com o consumidor, dentro do prazo a que se refere o caput, a fim de 

justificar e informar o prazo para solução da reclamação, o qual deve ser 

de no máximo 15 (quinze) dias da data do protocolo.”. Pontua-se que a 

requerida apresentou o protocolo da reclamação, o qual não foi 

contestado. Para mais, analisando o histórico de consumo, da unidade 

consumidora, dos últimos doze meses, há média de consumos entre 281 

kWh a 141 Kwh. Esses dados corroboram que o consumo cobrado nas 

faturas de setembro a novembro de 2019 estão fora da média habitual da 

unidade consumidora, pois a autora foi cobrada por consumos de 305 

Kwh a 357 kWh. Da alteração expressiva não foi apresentada justificativa 

legítima do aumento nos consumos cobrados, logo, as faturas merecem 

ser submetidas a revisão pela média habitual da unidade consumidora. 

Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço. 

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, pois a 

requerente tentou solucionar o impasse na via extrajudicial, porém não foi 

atendida. O ato, sem dúvidas, gera 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. 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, afastada a preliminar, 

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 indevidas as faturas referente aos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2019; 2. Determinar novo faturamento das faturas 

referentes aos meses de setembro, outubro e novembro 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
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NÚMERO DO PROCESSO: 1006299-26.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

THAINA ABADIA SILVA ALMEIDA PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora propôs ação de reparação de danos morais. Relatou a parte 

autora que foi titular da UC 6/342885-1, que em dezembro de 2018 

requereu o cancelamento da unidade consumidora e efetuou o pagamento 

da última fatura de energia, porém a requerida deixou de cancelar o 

serviço em seu nome e vem lhe cobrando as faturas com data de 

vencimento em 01/2019 e 02/2019, datas posteriores a sua saída do 

imóvel. Em paralelo afirmou que saiu do imóvel em dezembro de 2018 em 

razão de um acordo judicial. A autora 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 a restrição é legítima. É 

a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que as provas documentais 

juntadas são suficientes para formar convencimento do juízo, portanto, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Mérito A controvérsia consiste em verificar a ilegitimidade da 

inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora enquadra-se como destinatária 

final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Afere-se que a parte ré defendeu a legitimidade do débito, porém não 

trouxe aos autos provas hábeis para atestar a legitimidade da inscrição, 

vez que se limitou em apresentar as faturas da unidade consumidora em 

debate. A controvérsia reside no fato da existência do pedido de 

cancelamento ou não, porém a ré não se afastou do seu ônus probatório, 

na medida que deixou de apresentar o histórico de ordens de serviço da 

unidade consumidora, assim, conclui-se que a consumidora solicitou o 

cancelamento e que as faturas posteriores a dezembro de 2018 são 

indevidas. Outrossim, a parte autora comprovou que firmou acordo judicial 

na 2ª Vara Cível para deixar de residir no imóvel onde estava ativada a 

unidade consumidora em lide, compulsados os autos daquele processo 

(1037056-51.2017.8.11.0041) verifiquei que o acordo foi cumprido, já que 

houve homologação judicial e não houve qualquer informação de 

descumprimento do acordo firmado em audiência de instrução. A parte 

autora também apresentou reclamação ao PROCON, protocolo de 

cancelamento que não foi contestado e comprovante de pagamento da 

fatura do mês de dezembro de 2018. Outrossim, a parte autora é cobrada 

por outra fatura de dezembro de 2018 e mais duas do mês de janeiro de 

2019, as quais não são legitimas, já que há cobrança em dobro e por ter 

ocorrido a solicitação de cancelamento da unidade consumidora em 

dezembro de 2018. iD. Num. 22962389 - Pág. 1 Vislumbra-se, portanto, 

que a ré deixou de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança 

dos débitos, demonstrar de forma incontestável a legitimidade da 

cobrança, o que não logrou fazer. Sendo assim, por ser o débito indevido 

a retirada do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é 

medida que se impõe. Ressalta-se que a responsabilização do fornecedor 

de serviço em relação aos vícios causados ao consumidor é de ordem 
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objetiva, prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 20 e 22 da 

legislação consumerista. Temos que todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente da existência de culpa. É válido 

reforçar que constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu 

mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, 

suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, 

por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de 

atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta 

do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo. Quanto ao 

dano moral, assiste razão a parte autora, visto que a indevida inserção do 

nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito 

configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. No caso em tela, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento 

em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da 

razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011).” Desse modo, não há fundamentos para acolher o pedido 

contraposto e não evidencio qualquer ato que caracterize litigância de 

má-fé por pate do consumidor, posto que não há provas para validar que 

a parte autora teria alterado a verdade dos fatos, dessa maneira não 

houve ofensas ao disposto no 80 do CPC. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1) declarar a inexigibilidade dos débitos; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a 

parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir 

do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (24/03/2019); 4) conceder à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Opino, 

por fim, pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e Registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1001548-59.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VANESSA MARIA GONÇALVES PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Em 

síntese, a parte reclamou de cobranças indevidas referentes as faturas 

de energia elétrica de outubro e dezembro de 2019. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares 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. 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 das faturas de energia elétrica nos valores de R$ 367,70 

referente a outubro de 2019 e R$ 672,27 referente a dezembro de 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 respostas a 

suas reclamações, informação, laudo ou documento comprobatório que 

ateste a regularidade do registro em sua unidade consumidora. No caso, a 

ré deixou de apresentar resposta, ou laudo de verificação técnica da 

unidade consumidora. A mera alegação de aumento de temperaturas é 

insuficiente para comprovar a regularidade dos registros. Do mesmo 

modo, as telas sistêmicas apresentadas não substituem a aferição 

técnica. 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. Assim, se verifica o vício na 

prestação do serviço, já que o atendimento ao consumidor não foi 

realizado, e a resposta da reclamação da fatura não foi pronunciada ao 

consumidor. A ANEEL determina: “ Art. 197. As informações solicitadas 

pelo consumidor devem ser prestadas de forma imediata e as 

reclamações solucionadas em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data do 

protocolo, ressalvadas as condições específicas e os prazos de 

execução de cada situação, sempre que previstos em normas e 

regulamentos editados pelo Poder Concedente e pela ANEEL. (Redação 

dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)" "Parágrafo único. Caso seja 

necessária a realização de visita técnica à unidade consumidora a 

distribuidora deve realizar contato com o consumidor, dentro do prazo a 
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que se refere o caput, a fim de justificar e informar o prazo para solução 

da reclamação, o qual deve ser de no máximo 15 (quinze) dias da data do 

protocolo.”. Pontua-se que a requerida apresentou os protocolos das 

reclamações os quais não foram contestados. Para mais, analisando o 

histórico de consumo, da unidade consumidora, dos últimos onze meses, a 

média de consumos variou entre 139 kWh a 185 Kwh. Esses dados 

corroboram que o consumo cobrado nas faturas, de outubro e dezembro 

de 2019, estão além da média habitual da unidade consumidora, pois a 

autora foi cobrada por consumos de 472 Kwh e 610 kWh. Da alteração 

expressiva não foi apresentada justificativa legítima do aumento nos 

consumos cobrados, logo, as faturas merecem ser submetidas a revisão 

pela média habitual da unidade consumidora. Em relação à alegação de 

acerto de faturamento na fatura de outubro de 2019, para provar a 

legalidade do acerto, deve-se apresentar prova de que foi impossível 

realizar o registro e demonstrar a forma que o cálculo foi efetuado. 

Acerca do tema a Resolução 414/2010 dispõe em seu art. 111: "Caso a 

distribuidora não possa efetuar a leitura por motivo de situação de 

emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, 

ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de 

fiscalização da ANEEL, o faturamento deve ser efetuado utilizando-se a 

média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de 

faturamento, observado o disposto no § 1o do art. 89, desde que mantido 

o fornecimento regular à unidade consumidora.”. Embora alegado o 

acúmulo na respectiva fatura não há menção do procedimento na fatura 

de outubro de 2019, ademais, compete a ré provar o impedimento ao 

aparelho medidor, é o que afirma o art. 87, §1º da Resolução da ANEEL, 

ao constatar o impedimento deve a ré providenciar a comunicação ao 

consumidor, e no caso a ré não provou que prestou a devida informação a 

parte autora. Outrossim, as telas sistêmicas apresentadas não provam a 

legitimidade do suposto acúmulo, já que são provas destituídas e de 

bilateralidade, portanto, a cobrança deve ser revista. Id. num. 28108306 - 

Pág. 10. Nesse sentido a Turma Recursal de Mato Grosso proferiu: “Nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de provar os fatos 

extintivos do direito do Autor é do Réu. Na hipótese, a concessionária de 

energia sustentou a exigibilidade do débito, aduzindo que o serviço de 

fornecimento fora prestado e efetivamente consumido, bem como 

justificou o aumento no valor da fatura em suposto acúmulo de consumo, 

mas não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de 

suas alegações. Limitou-se em apresentar imagem de tela do sistema 

interno, unilateralmente confeccionada, com apontamentos genéricos 

sobre o débito, histórico de consumo e data das leituras, mas não 

apresentou qualquer indicativo substancial da regularidade da dívida 

como, por exemplo, relatório da vistoria teoricamente realizada ou provas 

de ter sido impedida de acessar o medidor. Mantida a declaração de 

cobrança indevida. (N.U 0013073-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no 

DJE 26/06/2019)”. O Egrégio Tribunal caminhou no mesmo entendimento: 

“Caso em que a concessionária cobra valores alegadamente não 

registrados em meses anteriores por impossibilidade de leitura do medidor, 

sem qualquer comprovação de suas alegações ou da forma utilizada para 

calcular o valor em tese pendente, ônus que lhe foi atribuído por meio de 

decisão judicial, impondo-se a desconstituição do débito. 3. Diante da 

declaração de inexistência de débito, a parte autora faz jus ao 

ressarcimento dos valores indevidamente pagos, mas de forma simples, 

uma vez que não restou configurada a má-fé na cobrança. 4. A hipótese 

de inscrição em órgão restritivo de crédito por cobrança indevida dá 

ensejo à indenização por danos morais in re ipsa. Precedentes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076507367, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em... 25/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076507367 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 25/04/2018, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)”.” Conclui-se, 

portanto, que houve falha na prestação do serviço diante das cobranças 

indevidas e do não atendimento ao consumidor. Por consequência, 

referente ao valor pago indevidamente faz jus a parte a restituição em 

dobro da quantia de R$ 367,70. A parte autora deverá ser restituído em 

dobro, isso porque a parte ré não provou o engano justificável para 

afastar a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC. Ademais, a 1ª 

Seção do STJ (compostas pela 1ª e 2ª Turmas), responsáveis pelos 

julgamentos envolvendo serviços públicos, afirma que basta a culpa para 

a parte fazer jus a restituição em dobro. Nesse sentido: “EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE 

ÁGUA E ESGOTO. ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ECONOMIAS. 

CULPA DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇAO EM DOBRO. (...) O art. 42, 

parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável". (...)"basta a culpa para a 

incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a 

ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor " (REsp 

1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). 

Destarte, o engano somente é considerado justificável quando não 

decorrer de dolo ou culpa. (STJ - REsp: 1084815 SP 2008/0193402-2, 

Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 23/06/2009, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 05/08/2009). 

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, pois a 

requerente tentou solucionar o impasse na via extrajudicial porém não foi 

atendida. O ato, sem dúvidas, gera 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. 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, afastada a preliminar, 

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 indevidas as faturas referente aos meses de outubro e 

dezembro de 2019; 2. Determinar novo faturamento das faturas referentes 

aos meses de outubro e 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 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1001538-15.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ILSON ALVES RODRIGUES (R PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Trata-se de ação anulatória 

de débito decorrente do serviço de energia elétrica cumulado com 

reparação por danos morais. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Fundamentos Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Por verificar a ausência de complexidade da causa 

dispenso a perícia, já que as provas carreados aos autos são suficientes 

para a resolução da demanda, assim fica rejeita a preliminar de 

incompetência. Mérito 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 ilegalidade 

da fatura de energia no valor de R$ 1.645,53 referente ao consumo 

recuperado dos meses de 04/2018 a 11/2018. Os períodos submetidos a 

recuperação registraram consumos entre 182 kWh a 277 kWh, uma total 

em oito meses de 1.861 kWh. Observa-se que após a recuperação e 

afastamento das supostas irregularidades os consumos registraram em 

oito meses de 153 kWh a 344 kWh (um total em oito meses de 1.643 kWh). 

Com esses dados, denota-se que após a regularização da suposta 

irregularidade o consumo da unidade consumidor foi menor do que os 

meses submetidos a revisão, ou seja, não houve alteração para dar 

ensejo a recuperação. Se houvesse irregularidade que registrasse 

consumo a menor o consumo, após a regularização, iria aumentar e não 

diminuir, como ocorreu no caso. Conclui-se, portanto, que não há provas 

suficientes que atestem a irregularidade na unidade consumidora da parte 

autora. Além do mais, no termo de ocorrência inspeção registrou-se a 

presença de danificação no medidor e borne derretido, a referida 

alegação não pode ser imputado a parte autora, não há provas que a 

danificação tenha sido realizado pela parte consumidora. Ademais, a 

simples apresentação de fotografias e telas sistêmicas não são 

suficientes para atestar a regularidade das cobranças. Por essas razões, 

a cobrança é ilegítima, já que não corresponde com a realidade da unidade 

consumidora. Por consequência, declaro que a parte ré não foi capaz de 

justificar a alteração exorbitante na fatura debatida, dessa forma não 

conseguiu se afastar do seu ônus probatório, vez que não obtém êxito 

para justificar as faturas submetidas ao procedimento de recuperação. 

Logo, o débito derivado da recuperação de consumo merece ser anulado. 

Em relação ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, vez que a parte 

autora foi inserida nos serviços de restrição ao crédito em razão do 

débito. 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. A indevida inserção do nome 

do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura 

dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o 

mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do 

consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no 

ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o 

parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses 

casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventual mudança no estado de alma do lesado decorrente do 

dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. 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. 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. Dispositivo Em face do exposto, 

afasta a preliminar OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS 

PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015, para: 1. Declarar inexigível o débito no valor de R$ 1.645,53 

(mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos); 2. 

Condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis 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. 3. 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. 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: 1000647-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-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 NÚMERO: 1000647-91.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais. Narrou a parte autora que é possuidora de uma 

conta corrente fornecida pela requerida, afirmou que foi incluso em sua 

conta, sem sua autorização, descontos indevidos referente a seguros não 

contratados, que os descontos perfazem a quantia total de R$ 1.006,27. 

Nos pedidos requereu a cessação dos descontos, a restituição em dobro 

e a reparação por danos morias. A defesa se opôs aos fatos, defendeu a 

legitimidade dos descontos e pugnou pela improcedência dos pedidos. 

Salienta-se que é 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 Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

parte Banco Bradesco S/a uma vez que se trata de relação de consumo, 

assim há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia 

de fornecimento do produto ou serviço, de modo que a parte ré é legítima 
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para figurar no polo passivo. Alegou a primeira ré a 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. 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 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'” Em face das razões, afasto 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 de 

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. No caso, verifica-se que é fato incontroverso os descontos 

ocorridos na conta corrente da parte autora. A requerida embora defenda 

a legitimidade dos descontos não provou que a parte autora teria solicitado 

o cadastramento dos descontos referente aos seguros, do mesmo modo, 

não apresentou o contrato que comprovaria a legitimidade dos descontos. 

Sendo assim, é evidente que os descontos ocorreram de forma indevida, 

vez que a ré não se afastou do seu ônus probatório. Logo, houve vício na 

prestação do serviço, pois a parte autora suportou diversos descontos 

referente ao seguro Bradesco Vida Previdência, Porto Seguro Cia de 

Seguros e Zurich Seguros. Nesse trilhar anuncia o art. 39, III do CDC que 

“é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço.”. Ademais, não há que se 

falar em irresponsabilidade da requerida na medida que é responsável 

pela segurança da conta, evitar fraudes faz parte do risco do serviço 

prestado. Salienta-se que se tratando de ação que discute vício ou defeito 

do serviço, há evidente solidariedade entre todos os envolvidos na 

prestação do serviço, não havendo a diferenciação como acontece para o 

fato do produto, isto é qualquer fornecedor de serviços, em princípio, 

responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor. Ademais, 

o Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria do Risco do 

Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Em relação à restituição faz jus a parte 

consumidora a restituição da quantia paga indevidamente, que deverá 

ocorrer em dobro. Pois, o consumidor cobrado em quantia indevida e 

efetuar o pagamento, terá direito de receber valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso. Veja: Consoante a inteligência do Art. 42, parágrafo 

único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. Assim, verifico que no caso em análise, presentes estão os 

requisitos para aplicar à sanção, pois o consumidor foi cobrado por 

quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não provou que 

ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução 

em dobro. No mesmo sentido foi a decisão da Turma Recursal de Mato 

Grosso: “(...)Não havendo prova da contratação de consórcio os 

descontos insistentes em conta corrente são indevidos, o que enseja a 

responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e 

pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve 

devolução na via administrativa, mesmo após acordo no PROCON. 

Havendo comprovação dos insistentes descontos e das constantes 

reclamações administrativas, inclusive no PROCON, não há se falar em 

mero aborrecimento, principalmente quando comprovado que os 

descontos prejudicaram as finanças do consumidor e implicaram na 

devolução de cheque e restrição do nome do consumidor por terceiras 

empresas. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença 

parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 

8010202-17.2015.8.11.0025, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).”. O 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: “2- Resta-se 

incontroverso nos autos a ilegal cobrança por parte das apelantes, haja 

vista que não comprovado nos autos que houve autorização da apelada 

na contratação, o que culminou nos descontos em sua conta bancária e 

dá direito ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos 

termos do art. 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor . 

3- A cobrança indevida à apelada, por si só, não gera indenização, diante 

da ausência de comprovação de constrangimento à ordem moral. (Ap 

145016/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017).”. 

Nota-se, ainda, que o autor apresentou protocolo para demonstrar que 

tentou resolver o impasse na via administrativa, porém a ré deixou de 

solucioná-lo. Além do que a parte ré reiterava as cobranças indevidas 

todos os meses, mesmo após as reivindicações do consumidor. Dessa 

maneira, evidenciado o mau atendimento e descaso ao consumidor é 

direito básico a efetiva prevenção, reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O descaso e má 

prestação do serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do 

Código Civil ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Cumpre à empresa ré agir 

com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço 

contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de 

boa-fé, não havendo dúvida de que a conduta da ré provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Destaca-se que a circunstância em apreço ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento ou dissabor, na medida que o autor 

suportou descontos indevidos, devendo, portanto, a ré ser 

responsabilizada. Ressalta-se que a indenização por dano moral deve ser 

razoável e cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo 

ato ilícito cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, 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. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL PARA: 1) DECLARAR indevidos os descontos 

efetuados na conta corrente da parte autora referente aos seguros 

Bradesco Vida e Previdência, Porto Seguro Cia de Seguros, Zurich 

Seguros; 2) CONDENAR a ré restituir em DOBRO a parte autora a quantia 

de R$ 1.006,27 (mil e seis reais e vinte e sete centavos), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, contabilizados a partir do desembolso, 

cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento ao mês), 

contabilizados a partir da citação; 3) CONDENAR a ré a reparação por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) correção monetária, 

indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da 

citação; 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. 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: 1021536-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1021536-06.2019.8.11.0001 PARTE AUTORA: 

JOÃO VALERIO DE OLIVEIRA PARTE RÉ: CLARO S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Narrou a parte autora que suportou cobrança 

indevida após o cancelamento do plano pós pago que era cliente. Afirmou 

que em 09/11/2019 efetuou o pedido de rescisão, mas recebeu fatura de 

cobrança em 12/12/2019. Em face disso requereu a repetição do indébito 

e a reparação em danos morais. A requerida afirmou que houve pedido de 

cancelamento e que a cobrança foi legítima, vez que é referente ao 

período anterior ao cancelamento, cobrou-se na fatura de dezembro o 

período de outubro e novembro, por fim pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Salienta-se que é 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. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou inexistência de cobrança 

indevida. Constata-se houve ilegitimidade da cobrança, na medida que a 

parte autora solicitou a rescisão contratual em 09/11/2019, e a fatura 

vencida em 12/12/2019 é referente ao período de uso de 23/10/2019 a 

22/11/2019. Id. Num. 27596053 - Pág. 9. A fatura deveria vir com valor 

proporcional até a data do pedido de rescisão, isto é, até o dia 09/11/2019. 

A ANATEL explica que, na modalidade do plano controle, ao efetuar o 

cancelamento a fatura r deve ser cobrada de forma proporcional aos dias 

utilizados. No entanto, a requerida admite que não houve cobrança 

proporcional e ainda afirma: "Todavia, cumpre frisar que em se tratando de 

um plano CONTROLE, este não comporta cobranças proporcionais à 

utilização como é o caso dos planos pós-pagos, pois o valor de sua 

mensalidade corresponde à disponibilização da franquia.”. Em reforço, a 

afirmação da requerida vai de encontro com o que dispõe a ANATEL, a 

agência reguladora afirma que o valor da fatura deve ser proporcional aos 

d i a s  u t i l i z a d o s .  ( F o n t e : 

https://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documentoVersiona

d o . a s p ?

numeroPublicacao=346864&documentoPath=&Pub=&URL=/Portal/verificaD

ocumentos/documento.as). Dessa maneira, constata-se que houve 

cobrança indevida, em razão da ausência da proporcionalidade dos dias 

efetivamente utilizados, assim, para dar ensejo a cobrança a fatura deve 

ser revisada. Ante as provas, constata-se que houve falha na prestação 

do serviço. Quanto ao dano moral, não vislumbro a ofensa aos direitos da 

personalidade da parte autora, isto é o fato não configurou efetiva lesão à 

honra ou ao bom nome da parte autora. O dano moral, à luz da 

Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de 

modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Enfim, não se está afirmando que o fato relatado não gerou 

aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não podem ser elevados à 

esfera de dano moral. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela parcial procedência dos 

pedidos deduzidos na inicial, nos termos do do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: 1. Declarar indevida a cobrança no valor de R$ 64,99 (sessenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos). Opino pela improcedência dos 

danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeta-se 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 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: 1003467-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JUNIOR FONSECA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1003467-83.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

RODRIGO JUNIOR FONSECA OLIVEIRA PARTE RÉ: TIM S/A SENTENÇA 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente 

de falha na prestação do serviço de telefonia móvel. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

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. Inicialmente, indefiro o pedido de 

decretação de revelia, formulado pelo autor na impugnação, haja vista que 

a revelia, à luz do art. 344 do CPC, é a ausência de contestação. A parte 

ré, no caso, apresentou sua contestação tempestivamente. Eventual 

ausência de impugnação específica por parte do réu faz incidir a regra do 

art. 341 do CPC e seus respectivos efeitos, o que será devidamente 

analisado no exame do mérito. Preliminar 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 estão 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. 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. A controvérsia consiste em averiguar se a 

requerida deixou de habilitar o plano promocional plano controle 11 GB, no 

valor de R$ 44,99, contrato pela parte autora. Dos autos, denota-se que a 

requerida não negou a existência e a contratação do plano promocional, 

sustentou que o fato narrado não constitui dano moral, em seguida alegou 

mero aborrecimento. No caso, a requerida não apresentou justificativa 

legítima do porquê não teria habilitado o plano, dessa forma não se afastou 

do seu ônus probatório tanto nos termos do art. 373, II quanto conforme o 

art. 6º, VIII do CDC. Fato é que a parte autora suportou cobranças 

indevidas, pois foi cobrada por dois planos que não foram habilitados. Id. 

Num. 28803905 - Pág. 1. Outrossim, não há provas suficientes que 

legitimem duas cobranças no mesmo mês. Portanto, faz jus a parte autora 

a restituição do valor, de forma simples, na medida o inadimplemento 

contratual não se confunde com a hipótese do art. 42, parágrafo único do 

CDC. Diante da falha no serviço, vislumbra-se a existência de ato ilícito, na 

medida que o art. 30 do CDC assevera que "Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado.”. Veiculada a oferta a 
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requerida fica obrigada a cumprir e a prestar o serviço conforme o 

prometido. A pretensão inicial encontra respaldo na legislação, posto que 

o art. 35, I, do CDC anuncia que se o fornecedor de produtos ou serviços 

recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor 

poderá, alternativamente e à sua livre escolha exigir o cumprimento 

forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 

Portanto, diante da oferta veiculada a requerida passa a ter o dever de 

cumprir, por essa razão faz jus o autor ao plano promocional ofertado. 

Constata-se que para viabilizar a contratação do plano promocional a 

parte autora tentou solucionar o impasse por diversas vezes, a parte 

autora apresentou diversos protocolos, os quais não foram contestados. 

Ressalta-se que cumpre à parte ré agir com a diligência necessária a 

impedir a má prestação do serviço, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Nesse passo é direito básico do 

consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). A má prestação do 

serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil 

ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Dessa forma, não há dúvidas de 

que a conduta da ré provocou transtornos e dissabores na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral. O dano moral fica configurado 

nos autos pelo descaso da parte ré para com o consumidor que mesmo 

após diversas tentativas de solução extrajudicial, viu-se obrigada a 

ingressar em juízo com demanda visando obter o que lhe é de direito. Id. 

Num. 28803906 - Pág. 1. O dano moral além de servir como reparação do 

prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento 

didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos 

comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação 

em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Quanto ao 

valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por fim, para resguardar a privacidade do consumidor exclua-se 

dos autos os históricos de chamadas da linha 65-99662-8881, pois a 

controvérsia da demanda não reside na contratação da referida linha. 

Dispositivo Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1. Condenar a requerida a habilitar o plano de 11 

GB pelo valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos) a linha telefônica da parte autora. 2. Condenar a ré a reparação 

por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com correção 

monetária, indexada pelo INPC, acrescido de juros simples de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados a partir do arbitramento. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT, 2020. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1010888-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA IVANA DELLA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1010888-61.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARTA 

IVANA DELLABELLA PARTE RÉ: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Trata-se de ação declaratória por inexistência de relação jurídica 

com repetição de indébito e reparação por danos morais. A parte autora 

relatou que vem suportando descontos indevidos em seus proventos 

previdenciários, afirmou não ter autorizou os descontos e requereu a 

cessação dos descontos. Ressalta-se que o relatório é dispensável 

conforme artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Verifica-se que 

a parte ré alegou a complexidade da causa, pois sustentou a necessidade 

de perícia grafotécnica na assinatura do contrato apresentado. Do mesmo 

modo, a parte autora concordou com a realização da perícia e requereu o 

reconhecimento da incompetência. Assim, diante dos pedidos, entendo 

que é imprescindível a perícia grafotécnica, tendo em vista que a parte 

autora aduziu que não reconhece a assinatura e teria sido vítima de 

fraude. No caso, não é possível visualizar com clareza a semelhança 

entre as assinaturas apresentadas nos autos. Diante deste contexto, é 

essencial dirimir tais questões, para um exame mais acurado do fato, com 

vistas a completa instrução do feito, indispensável se faz a realização da 

prova pericial, de natureza grafotécnica, para eliminação de quaisquer 

dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um 

sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade, significando que naquelas causas em que 

se exige a necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas 

estariam subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da 

complexidade da causa leva em consideração não o direito material 

discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do 

FONAJE: A menor complexidade da causa, para fixação da competência, 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Destarte, 

por envolver matéria complexa, afasta-se a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados 

Especiais. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pelo reconhecimento 

da incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar 

os pedidos formulados neste processo. OPINO PELA EXTINÇÃO da 

presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso 

II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remeta-se os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Tathyane 

G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002921-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ESPIRITO SANTO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1002921-28.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CARLOS EDUARDO ESPIRITO SANTO MORAES PARTE RÉ: JOSÉ 

FRANCISCO SANTIAGO SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de 

ação de cobrança de cheque. A parte autora narrou que é credora da 

parte ré, visto que recebeu um cheque de R$ 180,00 da requerida, mas 

que o título foi devolvido por ausência de fundos. Nos pedidos requereu a 
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condenação da requerida para realizar o pagamento. A parte requerida 

devidamente citada deixou de comparecer à audiência de conciliação e 

não apresentou contestação. Salienta-se que é 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, 

II, do CPC. Diante da ausência da parte ré na audiência de conciliação, 

reconheço a revelia e seus efeitos, nos moldes do art. 20 da Lei n. 

9.099/95, dessa forma reputam-se verdadeiros os fatos alegados na 

petição inicial. Mérito Diante do reconhecimento dos efeitos da revelia, 

denota-se que a parte requerida é credora da parte autora. Além do mais, 

a parte autora apresentou o título emitido pela requerida no id. Num. 

28612268 - Pág. 1 . Com efeito, verifica-se que a parte requerida não 

cumpriu com seus encargos e está inadimplente, sendo assim assiste 

razão a parte autora. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos 

contratos informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o 

contrato válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No 

mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Em relação à 

correção monetária o fator de correção deve incidir a partir da data da 

emissão do título (22/05/2019), já os juros a partir da data da primeira 

apresentação, dia 25/07/2019, é o que prevê o art. 52, inciso II, da Lei 

7.357/1985. Nesse sentido, entendeu o STJ em sede de Recurso 

Repetitivo, vejamos: Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação.STJ. 2ª Seção. REsp 1556834-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 22/6/2016 (recurso repetitivo) (Info 587). Destaca-se 

que mesmo havendo os efeitos da revelia em face da ré, a matéria de 

direito, isto é, a aplicação da lei não é prejudicada. Nesse passo, 

constatada a inadimplência, determino que a parte ré cumpra com seus 

encargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1. Condenar a parte ré a pagar a parte autora o montante R$ 

180,00 (cento e oitenta reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, a partir da data da emissão (22/05/2019), mais juros simples de mora 

de 1%, ao mês, a partir da primeira apresentação (25/07/2019). 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. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009918-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MARCELINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))
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DANILO DAS NEVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1009918-61.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

OTAVIO MARCELINO ARAUJO PARTE RÉ: DANILO DAS NEVES SILVA 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação de conhecimento de 

cobrança de cheque. A parte autora narrou que é credora da parte ré, 

afirmou ter possuído uma sociedade com o requerido, cujo objeto era 

compra e venda de madeiras e produtos para fazenda. Alegou que teria 

recebido diversos cheques na quantia total de R$ 22.800,00, mas os 

títulos foram devolvidos em razão de roubo, furto ou extravio, sustação e 

divergência ou insuficiência de assinatura. Assim, visa receber os débitos 

com a presente demanda diante da inadimplência da parte requerida. A 

parte requerida, apresentou contestação, afirmou que não manteve 

sociedade com a parte autora, sustentou que teria emprestado as laminas 

de cheques ao autor por motivo de gentileza, pois o autor estaria 

passando por dificuldades financeiras, alegou que se viu obrigado a emitir 

a contraordem em todos os títulos, pois o autor não estava honrando com 

suas obrigações e não estava depositando os valores na instituição 

financeira onde possui a conta bancária, por fim pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Salienta-se que é dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS Preliminar 

Preliminarmente alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, 

nesse passo oportuno salientar que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento 

do mérito, não se confundindo com documentos indispensáveis á vitória 

do autor, e, no caso, a parte autora apresentou todos os documentos 

pertinentes para o deslinde da causa, portanto rejeito a preliminar. Mérito A 

controvérsia consiste em verificar se o réu é devedor da parte autora. 

Insta salientar que, no presente caso, a causa debendi deve ser provada, 

na medida que a parte autora optou por internar ação de cobrança. Além 

do mais, o título apresentado perdeu sua força executiva em razão do 

transcurso do prazo prescricional de seis meses. No caso dos autos, a 

parte autora deixou de mencionar a causa debendi dos títulos recebidos, 

isto é, a parte autora apresentou de forma genérica que teria realizado 

negócios com o réu, mas não provou a existência dos negócios jurídicos. 

Acerca do tema decidiu o STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte 

Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é 

irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 778247 RJ 2015/0226095-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 03/08/2016).”. No mesmo trilhar: “(...)Tratando-se de cheques que não 

estão sendo cobrados por meio de ação de enriquecimento ilícito (art. 61 

da Lei do Cheque), nem por meio de ação monitória (súmula no 299/STJ), 

mas sim por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 

7.357/1985, é imprescindível a demonstração da causa debendi, uma vez 

que o cheque perdeu sua natureza cambial e o referido dispositivo legal 

estabelece que a ação de cobrança deve ser "fundada na relação 

causal". (STJ, AgRg no REsp 1104489/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(...) (Acórdão 

n.926982, 20150110094753ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 11/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 

482)”. No caso, o autor não provou o fato constitutivo do seu direito, nem 

mesmo apresentou testemunhas para reforçar os relatos da inicial. De 

outra face, a parte ré se afastou do seu ônus probatório, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Vez que apresentou testemunhas que confirmam a 

tese defensiva apresentada, isto é, que o réu nada deve ao autor. A 

testemunha da parte ré, José Junior Sousa Lima, que é ex-cunhado do 

autor afirmou em audiência que ninguém deve ninguém, que o réu apenas 

emprestava as folhas de cheques, que era costume a realização de 

empréstimos de folhas de cheques, e que o réu não deve o autor, que não 

havia entrega de dinheiro. A segunda testemunha da parte ré, senhor 

Alonsio da Costa Silva, disse que as partes realizavam diversos negócios, 

que ambas as partes emprestavam cheques um ao outro; que a troca de 

cheque não envolvia dinheiro, que o autor teria pegado cheque do 

Danilo/réu emprestado. Para mais, o réu em depoimento confirmou os 

relatos da peça de defesa, afirmou que somente emprestou os cheques 

porque o réu estaria em um momento difícil e que emprestou para o autor 

“levantar dinheiro”, isto é, fazer dinheiro. No depoimento do autor, o autor 

confirmou que possuía muita amizade com o réu. Outrossim, na 

impugnação o autor reconhece que já pegou cheques emprestados do 

réu, mas que sempre teria honrado com os pagamentos combinados. 

Neste ponto, a parte autora não prova que teria quitado com suas 

obrigações. Dessa forma, diante de todo conjunto probatório apresentado 

tenho que razão não assiste à parte autora, vez que ficou demonstrado 
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que o réu emprestou os cheques ao autor por mera liberalidade. Diante 

disso, a cobrança não merece acolhimento. Em relação a litigância de 

má-fé, embora o autor tenha sido vencido, a condenação por litigância não 

deve prevalecer. Não estão presentes nos autos atos capazes de impor 

as sanções a parte autora, em que pese esta ter sido vencida a situação 

apresentada não é suficiente para condená-la por litigância de má-fé, 

portanto, não acolho o pedido da ré, sob pena de desmoralizar o instituto e 

afrontar o acesso ao poder judiciário, direito fundamental previsto na 

Constituição Federal (5º, XXXV). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

afastadas as preliminares, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1001426-46.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: SAL 

ALUGUEL DE CARROS LTDA PARTE RÉ: CLAUDIA SOLANGE BESSA 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação de cobrança. A 

parte autora narrou que é credora da parte ré, visto que realizou a 

prestação de serviço de locação de carro, que a parte requerida teria 

utilizado o veículo GOL em 09/07/2019 a 25/09/2019, mas não realizou o 

pagamento do contrato. Nos pedidos requereu a condenação da requerida 

para realizar o pagamento do contrato na quantia de R$ 3.200,00, mais 

avarias decorrentes do uso do carro no valor de R$ 250,00, cumulado 

com multa de 2% e honorários contratuais de 20% decorrentes da 

cláusula 11.19. A parte requerida devidamente citada deixou de 

comparecer a audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Salienta-se que é 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, II, do CPC. Diante 

da ausência da parte ré na audiência de conciliação, reconheço a revelia 

e seus efeitos, nos moldes do art. 20 da Lei n. 9.099/95, dessa forma 

reputam-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Mérito Face 

do reconhecimento dos efeitos da revelia, denota-se que a parte requerida 

é credora da parte autora em razão do contrato de locação de bem móvel. 

Além do mais, a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito ao 

apresentar o contrato assinado pela parte autora e documento pessoal da 

contratante para comprovar a origem do débito. Id. Num. 28084752 - Pág. 2 

e seguintes. Conforme mencionado os honorários contratuais de 20% 

também são devidos, visto que foram previstos na cláusula 11.9 do 

contrato. Com efeito, verifica-se que a parte requerida não cumpriu com 

seus encargos e está inadimplente, sendo assim assiste razão à parte 

autora. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos contratos 

informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato 

válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo 

trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Nesse passo, 

constatada a inadimplência, determino que a parte ré cumpra com seus 

encargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA TOTAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1. Condenar a parte ré a pagar a parte autora o montante R$ 

4.471,06 (Quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos), 

débito atualizado até 15/01/2020. Para futuras atualizações fixo correção 

monetária, indexada pelo INPC, juros simples de mora de 1%, ao mês, a 

partir do vencimento do débito. 2. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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PROCESSO NÚMERO: 1011349-33.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LUCAS FERNANDES DA COSTA CORREA PARTE REQUERIDA: BANCO 

BRADESCO S/A. SENTENÇA A parte autora promoveu pedido de Alvará 

Judicial, objetivando o levantamento de valores na conta bancária do de 

cujus senhor Tarcilio Glorito Correa, pai do requerente. O parentesco com 

o de cujus foi provado conforme as certidões anexadas nos autos. A 

certidão de óbito declara que o falecido era solteiro e não deixou bens a 

inventariar. Id. Num. 23089544 - Pág. 1. Os ofícios requeridos foram 

expedidos e o saldo disponível em conta do falecido é de R$ 30.356,86. 

Assim, não havendo bens a serem partilhados e inexistindo 

interessados/herdeiros a quantia depositada deverá ser repassada a 

titularidade do autor que é filho do falecido. Nesse sentido: ALVARÁ 

JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM 

CONTA BANCÁRIA, EM NOME DO DE CUJUS. 1. O pedido de expedição de 

alvará judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, 

existirem valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele 

utilizados, seja em depósitos bancários, seja em conta de poupança, saldo 

de FGTS, PIS/PASEP ou resíduos salariais. Inteligência da Lei nº 6.858/80. 

2. No entanto, quando existem bens em nome da de cujus a inventariar, o 

pedido de expedição de alvará deve ser formulado nos autos do processo 

de inventário. 3. No caso dos autos, é cabível a expedição de alvará 

autorizando o levantamento dos valores depositados na conta bancária da 

de cujus a partir do óbito, no montante correspondente ao valor dos 

alimentos destinados aos recorrentes, pois pertence aos filhos, devendo o 

saldo remanescente, se houver, ser alvo do processo de inventário. 

Recurso parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70082465568, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-11-2019) (TJ-RS - AC: 

70082465568 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 
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29/11/2019)." Portanto, reúnem-se, pois, os requisitos necessários a 

expedição do alvará, merecendo procedência o pleito formulado. Ante o 

exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, para determinar a expedição de alvará judicial para o 

levantamento do montante de R$ 30.356,86 (trinta mil trezentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e demais correções 

monetárias provenientes, que está depositado na Agência: 1263 Conta 

61677, Banco Bradesco S/A, titular Tarcilio Glorito Correa. O saldo deve 

ser depositado na Agência 1496, Op: 001, Conta 00020458-6, Caixa 

Econômica Federal, titular Marcelo de Siqueira Luz, CPF: 932.060.381.20. 

Expeça-se o competente alvará. Sem custas e sem honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. 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. Várzea 

Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO NÚMERO: 1020900-37.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES PARTE RÉ: VIA VAREJO S/A 

PARTE RÉ: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em 

resumo, a parte relatou que possui um celular Moto G5S, adquirido no 

estabelecimento da primeira requerida em 10 de fevereiro de 2018, com 

garantia contratual de um ano, mas que em 11/02/2019 levou o celular 

para reparar, diante de vícios constatados, em 13/02/2019 retirou o celular 

da assistência, mas observou que o vício ainda estava presente, que no 

dia 18/02/2019, levou novamente o celular a assistência técnica, o celular 

foi entregue no dia 20/02/2019, que na sequência percebeu que o vício no 

carregamento ainda persistia, levou o aparelho na assistência mais uma 

vez no dia 25/03/2019, que o funcionário realizou o teste e notou que o 

celular ainda estava com problemas, mas que o atendente negou em dar a 

ordem de serviço, pois o técnico disse que o celular não tinha defeito 

nenhum. Posteriormente alegou que diante da negativa da expedição da 

ordem de serviço, compareceu no estabelecimento da primeira requerida, 

mas o problema não foi resolvido e encaminharam a autora novamente a 

assistência técnica, que ao retornar a assistência informaram que o 

celular tinha que ficar por 48 horas, e que mais uma vez a ordem de 

serviço foi negada. A parte autora ainda ressaltou que é motorista de 

aplicativo e depende do celular para realizar o seu trabalho e monitorar 

seus filhos. Em face do exposto, requereu a parte autora a devolução do 

valor do produto (R$ 1.264,68), a devolução do aparelho e a reparação em 

danos morais. As partes rés pugnaram pela improcedência dos pedidos. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Vislumbra-se que a parte ré, Motorola, apresentou contestação fora do 

prazo determinado, assim a peça de defesa deve ser desconsiderada, 

diante da intempestividade. Preliminares Por verificar a ausência de 

complexidade da causa dispenso a perícia, já que as provas carreados 

aos autos são suficientes para a resolução da demanda, assim fica rejeita 

a preliminar de incompetência. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

da ré Via Varejo, uma vez que se trata de relação de consumo, assim há 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecimento do produto ou serviço, de modo que a parte ré é legítima 

para figurar no polo passivo, vez que o produto foi adquirido no 

estabelecimento desta requerida. 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. No caso, constata-se que a 

primeira requerida não nega o vício no produto, apenas afirmou que não 

teria relação com os alegados na inicial, no entanto, tal afirmação não 

corresponde com a realidade vez que responde de forma solidária com o 

fornecedor dos produtos diante da existência de vício no produto, é o que 

prevê o art. 18 do CDC e o art. 7º, parágrafo único do mesmo diploma. 

Dessa forma, verifica-se que houve vício na prestação do serviço, na 

medida que ambas as empresas deixaram de reparar com qualidade o 

aparelho celular da parte consumidora. Assim, ficou provado que a parte 

consumidora percorreu longo caminho para a reparação do produto, o 

aparelho celular por diversas vezes apresentou vícios e por mais de três 

vezes o consumidor solicitou a reparação dentro do prazo legal. A 

corroborar, foram juntados aos autos duas ordens de serviços nas datas 

mencionadas da inicial, id. Num. 29312849 - Pág. 19. Ou seja, as rés não 

apresentaram nenhuma excludente de responsabilidade para afastar o 

seu dever de reparar a parte autora, uma porque não negou os vícios 

outra por não apresentar a peça defesa de forma tempestiva. Portanto, 

não é razoável impor novamente ao consumidor mais uma espera para o 

reparo, sendo que as requeridas já aferiram o problema e não resolveram 

o impasse, ainda a segunda requerida negou a emissão de nota de 

serviço na terceira apresentação de reparo. Outrossim, a parte autora 

provou que é motorista vinculada a aplicativo e o aparelho celular é 

imprescindível para a realização do seu trabalho. Id. Num. 27739202 - Pág. 

2. Sendo assim, a consumidora faz jus a restituição do valor, nos termos 

do art. 18. § 1°, II, do CDC. Oportuno salientar que o Código de Defesa do 

Consumidor adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, consagrando-a 

para ao fornecimento do produto e para a prestação de serviços, segunda 

a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo 

de fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos 

e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Ressalta-se que ao deixar de solucionar o vício no produto ambos 

fornecedores cometem ato ilícito, pois desrespeitam o direito do 

consumidor. O artigo 186 do Código Civil consagra: “Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. 

Compete aos fornecedores agirem com diligências necessárias a 

impedirem a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar 

prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Nesse passo, é direito 

básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). 

Pontua-se que na atualidade o smartphone tornou-se um produto 

essencial que facilita a vida do consumidor, facilita o acesso aos 

familiares e colabora com o campo profissional, no caso desde 11/02/2019 

a parte autora vem suportando falhas no produto e falhas na assistência 

técnica. Sendo assim, não há dúvidas de que as condutas das rés 

provocaram transtornos e dissabores na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral. Nesse trilhar: "A demora excessiva na 

reparação de vício constatado no produto configura dano moral, passível 

de indenização. Não se cuida de indenização por mero aborrecimento. Há, 

sem dúvida, violação à justa expectativa do consumidor de usar telefone 

novo, bem essencial na sociedade contemporânea, o que só não foi 

possível em razão da desídia das rés em reparar o vício. (TJ-SP - APL: 

00001319520158260374 SP 0000131-95.2015.8.26.0374, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 04/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 04/04/2017).” No mesmo sentido: "É certo que no 

mundo contemporâneo em que vivemos, o produto adquirido, um 

smartphone, tornou-se essencial no cotidiano da maioria das pessoas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 289 de 349



representando ferramenta básica em toda espécie de comunicação, 

consulta e execução, tanto de tarefas acadêmicas e/ou profissionais, 

quanto na função de lazer, permitindo ao cidadão estar conectado com o 

mundo, e a sua privação, quando já adquirido, provoca constrangimentos 

e sentimentos de impotência. Circunstâncias do caso concreto, que devem 

servir de parâmetro à fixação da verba indenizatória, cujo arbitramento 

deve adequar-se ao fato e respectivos danos. Inversão dos ônus da 

sucumbência.  Provimento do recurso.  (TJ-RJ -  APL: 

00000686520188190049 RIO DE JANEIRO SANTA MARIA MADALENA 

VARA UNICA, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de 

Julgamento: 04/12/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).” Ademais, 

o dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. 3. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1. CONDENAR as rés, de forma solidária, a 

indenizar materialmente a quantia de R$ 1.246,68 (mil duzentos e quarenta 

e seis reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária a partir 

do desembolso e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 

2. Determinar a requerida a entregar o aparelho celular a parte autora; 3. 

CONDENAR a ré a reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, 

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora 

de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020546-12.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Passivo:

TONDORF & DELBEN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1020546-12.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

JUVENIL PAULINO DE JESUS PARTE RÉ: TONDORF & DELBEN LTDA - EPP 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação de responsabilidade por 

vício do produto cumulado com danos morais e materiais. Alegou a parte 

autora que adquiriu da requerida um aparelho de ar condicionado, em 7 de 

setembro de 2019, que no mesmo dia da instalação o produto apresentou 

defeito, ao reclamar ao requerido esse teria enviado técnicos que teriam 

efetuados trocas de peças, mas que o problema persistiu e por diversas 

vezes reclamou, solicitou a troca do produto ou a restituição em dinheiro, 

mas nenhuma alternativa foi concedida. A ré se opôs aos fatos, alegou 

que o ar foi instalado de forma errada, que os técnicos negaram realizar 

intervenções, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. 

Oportuno salientar que o prazo decadencial para proferir reclamações 

diante de vícios no produto durável é de 90 dias, no caso o problema e as 

reclamações ocorreram em 7 de setembro de 2019, durante a reclamação 

o prazo decadencial é suspenso até a resposta negativa, sendo assim, 

não há que se falar na expiração do prazo posto que a requerida não 

provou que teria transmitido resposta de forma inequívoca. (26, § 2°, 

CDC). Ademais, quando a pretensão do consumidor é de natureza 

indenizatória, isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios, 

não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, 

sujeita-se a prazo de prescrição que no caso é de dez anos, nos termos 

do art. 205 do CC, por decorrer de natureza contratual. Nesse sentido 

pontuou o STJ: “É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor 

reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si 

adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do 

CDC).“5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir 

qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a 

reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito 

potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas 

ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a 

pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser 

ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há 

incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, 

sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC 

que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, 

deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual 

corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada 

ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a 

ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").8. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1534831/DF, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 

02/03/2018)”.”. Assim, tendo em vista que a pretensão não foi suprimida 

pelo decurso do lapso temporal, passo a análise do mérito propriamente 

dito. 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. No caso, denota-se que a requerida apresentou fatos 

modificativos e extintivos do direito do autor para se afastar do dever de 

reparar. No entanto, deixou de apresentar provas para atestar as suas 

alegações, isto é, competia a requerida apresentar laudo ou outro 

documento que comprove que o aparelho foi instalado por terceiro de 

forma incorreta para sustentar a culpa exclusiva de terceiro, fato que não 

ocorreu. Dessa forma, as pretensões autorais são procedentes na medida 

que a ré não se afastou do seu ônus probatório tanto pela regra padrão 

do art. 173, II, CPC, e quanto pela inversão do ônus probatório previsto no 

art. 6º VIII, do CDC. Diante disso, reconheço a presença de vício no 

produto e vício na prestação do serviço, na medida que a parte autora 

adquiriu o produto e o fornecedor não reparou os vícios apresentados no 

produto, logo, deixou de prestar a assistência devida. Sendo assim, não 

apresentado nenhuma excludente hábil, compete a requerida indenizar a 

parte autora. Posto que o art. 18 do CDC assevera que "Os fornecedores 

de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (…) II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 290 de 349



eventuais perdas e danos;”. Oportuno salientar que o Código de Defesa 

do Consumidor adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, 

consagrando-a para ao fornecimento do produto e para a prestação de 

serviços, segunda a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Ressalta-se que a ré ao deixar de solucionar 

o vício no produto comete ato ilícito, pois desrespeita o direito do 

consumidor. O artigo 186 do Código Civil consagra: “Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. 

Compete à parte ré agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do produto e do serviço contratado, que possa acarretar 

prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Nesse passo, é direito 

básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). 

Sendo assim, não há dúvidas de que a conduta da ré provocou 

transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano 

moral, na medida que o produto apresentou vício e deixou de funcionar no 

mesmo mês em que foi adquirido. Observa-se que a parte autora tentou 

resolver o impasse na via extrajudicial, no entanto, a ré manteve-se inerte 

e não efetivou a reparação devida ou o estorno do valor. Desta feita, fica 

caracterizado que o fato ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor, 

isto é, o dano moral resta configurado nos autos pelo descaso da parte ré 

para com o consumidor que mesmo após diversas tentativas de solução 

extrajudicial, viu-se obrigada a ingressar em juízo com demanda visando 

obter a restituição do montante. Acerca do dano moral: "A demora 

excessiva na reparação de vício constatado no produto configura dano 

moral, passível de indenização. Não se cuida de indenização por mero 

aborrecimento. Há, sem dúvida, violação à justa expectativa do 

consumidor de usar telefone novo, bem essencial na sociedade 

contemporânea, o que só não foi possível em razão da desídia das rés em 

reparar o vício. (TJ-SP - APL: 00001319520158260374 SP 

0000131-95.2015.8.26.0374, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 04/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/04/2017).” Ademais, o dano moral além de servir como 

reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também 

como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento 

considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. 3. Dispositivo Em face do exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. Condenar a ré em danos 

materiais na quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), com 

correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do prejuízo (07/09/2019), 

acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, 

calculado a partir da citação; 2. Condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, 

indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de 

juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da 

citação; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010306-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR OAB - MT25547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS OAB - MT15146/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1010306-61.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR PARTE RÉ: VASCON COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação 

de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais. Em 

síntese, alegou a parte autora que compareceu ao estabelecimento da ré, 

juntamente com familiares, para consumir o rodízio ofertado, mas 

sustentou que o alimento servido estava queimado, que a costela suína 

encontrava-se gelada, reclamou da situação, trocaram a costela, mas o 

erro se repetiu, pediu a restituição de parte do valor, mas o pedido foi 

negado, relatou que se sentiu lesado e propôs a ação para reparar os 

danos materiais e morais. A ré se opôs aos fatos e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício na prestação de 

serviço. Constata-se que o restaurante oferece o sistema de rodízio aos 

seus consumidores, com diversos itens alimentícios. Na inicial a parte 

autora reclamou de alimentos queimados, porém não provou a alegação, 

ato que era possível, pois fotografou outro item do serviço que também se 

discute. Alegou também que a costela de porco estaria fria, por isso 

solicitou a devolução do valor pago, pois não teria consumido nada do 

rodízio. Porém, ao analisar a fotografia juntada pela parte autora denota-se 

que copos estão vazios com restante de líquidos e a costela de porco foi 

consumida. Num. 22696147 - Pág. 4 Na audiência de instrução o 

informante confirmou que consumiu refrigerantes, porções de cebolas e 

outros aperitivos, mas que não teria consumido a costela de porco porque 

o alimento estaria frio ou gelado. A partir dessa prova constata-se que 

houve má qualidade do serviço, em razão de um dos itens do serviço de 

rodízio, portanto, pontuo ser razoável a restituição do valor pago 

pretendido na inicial. Ainda que se tenha consumido parte do que se 

reclamou, é viável a restituição, pois a qualidade é atributo inerente ao bom 

serviço que deve prezar o fornecedor. Ademais, a parte autora não 

pretendeu toda a restituição e sim parte do montante, portanto é razoável 

e legítima a pretensão. A pretensão encontra parâmetro no art. 20, II, do 

CDC, o qual possibilita a restituição da quantia em caso de vício na 

prestação do serviço. Diz o art. 20. “O fornecedor de serviços responde 

pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 

podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos;”. Não obstante, a situação narrada 

não ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, não basta 

a existência do vício para dar ensejo ao dano moral. Ademais, percebe-se 

que a situação apresentada foi exceção, visto que a parte consumidora 

ainda frequenta o estabelecimento da requerida, embora seja outra 

unidade, conforme foi relatado em audiência. Assim, não vislumbro a 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é, o fato não 

configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. O dano 

moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa 

humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 
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contrariedade. Via de regra, o descumprimento de um dever contratual 

não é causa que, por si só, gera o dano moral. Se o vício do serviço 

apontado pela parte autora não acarreta violação aos direitos da 

personalidade, não há que se falar em condenação da parte ré ao 

pagamento de danos morais. Enfim, que não se está afirmando que o fato 

relatado não gerou aborrecimentos, todavia pequenos incômodos não 

podem ser elevados à esfera de dano moral. 3. Dispositivo Em face do 

exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 

1. Condenar a parte requerida a restituição de R$ 159,80 (cento e 

cinquenta e nove reais e oitenta centavos), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, a partir do desembolso (09/08/2019) e juros simples 

de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 2. Conceder a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino pela 

improcedência dos danos morais. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 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: 1001089-57.2020.8.11.0002
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RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

MAYRA CRISTINA MEIRELLES DOBRI OAB - 360.782.148-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1001089-57.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: MAYRA 

CRISTINA MEIRELLES DOBRI PARTE RÉ: AZUL LINHAS AÉREAS 

SENTENÇA Trata-se de ação de indenização por danos morais. 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. 29274548 - Pág. 1; 

Verifica-se a que a transação foi firmada por partes capazes, cujo o 

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 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
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1001136-31.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DAGNA DUDECK DE MORAIS PARTE AUTORA: MARCOS ORMOND DE 

MORAIS PARTE RÉ: GOL LINHAS AÉREAS S.A. PARTE RÉ: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. SENTENÇA Trata-se de ação 

de indenização por danos morais em razão de cancelamento e atraso no 

serviço de transporte aéreo. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 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 Quanto a legitimidade passiva da empresa CVC, verifica-se que, 

houve venda de pacote turismo pela empresa, assim há responsabilidade 

solidária da empresa ré com companhia aérea, pois o contrato de 

intermediação não se limitou ao negócio da venda dos bilhetes. Dessa 

forma é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 

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. Após detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que as 

partes autoras contrataram os serviços das empresas rés e suportaram 

alteração do destino da conexão e atraso dezoito horas até o destino final 

(Maceió). Ressalta-se que o atraso é fato incontroverso. Além do atraso 

as requeridas não provaram que prestaram assistência aos 

consumidores, não há nos autos provas que atestem a presença da 

assistência material. No caso de atraso a ANAC determina a assistência 

material nos termos da Resolução n. 400, art. 27. Ademais, ainda que 

tenha ocorrido intenso tráfego da malha aérea, fato não comprovado, tal 

procedimento insere-se na categoria de fortuito interno, porquanto faz 

parte do próprio risco do empreendimento. Nesse passo, atesto que as 

defesas não apresentaram elementos suficientes para afastar a 

responsabilidade do dever de indenizar, não há qualquer excludente de 

responsabilidade que as isentem do dever de indenizar. Embora tenham 

alegado a excludente de mau tempo, não provaram a verdadeira 

existência da condição, apresentando tão somente tela sistêmica que não 

constitui prova hábil para afastar o dever de indenizar. Sendo assim, fica 

evidente os vícios na prestação do serviço de transporte aéreo. 

Salienta-se, que ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas 

de transporte aéreo e demais fornecedores assumem os riscos pelos 

defeitos e vícios nos serviços. A responsabilidade se traduz, 

simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da 

dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva, a qual 

independe da aferição de culpa ou dolo. Nos moldes do art. 20 do CDC, o 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
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coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Ressalta-se que tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo, é o que assevera o parágrafo 

único do art. 7º do CDC. A responsabilidade da segunda requerida é 

solidária, na medida que não atuou somente como intermediário da venda 

de bilhetes e sim ocorreu a venda de pacote de viagem, portanto faz parte 

do ciclo do serviço, logo, responde de forma solidária diante do risco do 

empreendimento. Acerca da responsabilidade solidária das agências de 

turismos o STJ pontuou: “1. A jurisprudência deste Tribunal admite a 

responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado 

pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, 

circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento 

do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente 

de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no 

REsp 1.453.920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2014). Logo, não merece reforma o acórdão 

recorrido, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 568/STJ. Ante 

o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso 

especial e negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 24 

de novembro de 2017. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator 

(STJ - AREsp: 1010228 MG 2016/0289228-7, Relator: Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 13/12/2017)”. No mesmo 

sentido: "Apelação Cível. Pretensão de recebimento de indenização por 

dano moral, em decorrência de atraso de voo. Sentença de procedência 

do pedido. Inconformismo da primeira ré. Relação de Consumo. 

Legitimidade ad causam passiva da recorrente que se reconhece, tendo 

em vista que integra a cadeia de consumo, devendo responder pelos 

danos advindos do evento danoso de forma solidária com a primeira, em 

especial porque, na qualidade de agência de turismo, não comercializou 

apenas a passagem aérea, mas um pacote de viagem, o qual incluía, além 

do bilhete, hospedagem e seguro de assistência médica. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Preliminar que se rejeita. Atraso do primeiro 

voo contratado e consequente perda da conexão que restaram 

incontroversos, o que fez com que os autores chegassem ao destino final 

com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, perdendo 01 (um) dia de 

hospedagem, bem como as atividades programadas para a ocasião. Falha 

na prestação do serviço caracterizada. Precedentes desta Corte de 

Justiça. Dano moral configurado. Verba indenizatória, arbitrada em R$ 

9.000,00 (nove mil reais), que se mostra em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em virtude do que se 

mantém. Incidência da Súmula 343 deste Tribunal de Justiça. Manutenção 

do decisum. Desprovimento do recurso, majorando-se os honorários 

advocatícios, devidos pela recorrente, em 5% (cinco por cento) sobre o 

quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do artigo 85, § 11, do estatuto 

processual civil vigente, perfazendo o total de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação.(TJ-RJ - APL: 00499175320188190001, Relator: 

Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 21/05/2019, 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)”. Sendo assim, as requeridas devem 

indenizar materialmente as partes autoras na quantia de R$ 225,00 

(duzentos e vinte e cinco reais) referente ao passeio adquirido para o dia 

28/11/2019, em Maceió, que em razão do atraso as partes autoras 

deixaram de comparecer. Id. Num. 28006354 - Pág. 8 - Id. Num. 28006354 - 

Pág. 11. Quanto aos danos morais, não há dúvida que o atrasos no 

transporte aéreo provocou transtornos, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, tendo em vista que em razão dos vícios nos 

serviços, os consumidores suportaram dezoito horas de atraso até o 

destino final, perderam uma noite, um dia de férias e um passeio. Assim, 

ressai dos autos que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento ou dissabor, inclusive os consumidores provaram a 

extensão da fila no aeroporto com a juntada do vídeo. A indenização por 

dano moral deve ser razoável e cumprir sua dupla finalidade, de reprovar 

e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e reparar a vítima pelo sofrimento 

moral experimentado. Quanto ao valor da reparação por danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta a conjuntura do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, 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. 3. DISPOSITIVO Em face do 

exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

das pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para: 1. Condenar as rés, de forma solidária, em danos morais no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de correção monetária, 

indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros simples de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2. Condenar as rés, de 

forma solidária, em danos materiais na quantia de R$ 225,00 (duzentos e 

vinte e cinco reais), com correção monetária, a partir do desembolso, e 

juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; 2) 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. 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: 1000779-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SILVA SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1000779-51.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

VITOR SILVA SOUSA PARTE RÉ: AVIANCA SENTENÇA 1. Síntese dos 

fatos Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em 

decorrência de cancelamento do serviço de transporte aéreo contratado. 

A requerida devidamente citada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Fica dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

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, II, do CPC. Nos termos do artigo 20 da Lei 

nº 9.099/95, deve ser reconhecida a revelia da parte ré, posto que 

devidamente citada não compareceu à audiência de conciliação e deixou 

de apresentar contestação, com efeito, as alegações de fato da parte 

autora presumem-se verdadeiras. 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. Verifica-se que a parte 

autora contratou os serviços da empresa ré e suportou o cancelamento 

de voos sem aviso. No caso, além da presunção da veracidade dos fatos 

narrados na inicial, denota-se que a parte autora comprovou o fato 

constitutivo do seu direito ao apresentar o comprovante das passagens e 

e-mails com as devidas reclamações a empresa. Vislumbra-se que além 

da inadimplência contratual o dever de informação não foi respeitado pela 

requerida, vez que o consumidor não tomou ciência do cancelamento dos 

voos contratados. Tal conduta se mostra abusiva, nesse passo, é direito 

básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Nos 

moldes do art. 20 do CDC o fornecedor de serviços responde pelos vícios 

de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o 

valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as 

indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Diante do 

descumprimento do contrato, a parte autora faz jus a indenização material 

pelo valor pago pela viagem, é o que dispõe o art. 20, II, do CDC. A 
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reparação do dano, decorre da responsabilidade objetiva, a qual 

independe da aferição de culpa ou dolo. A responsabilidade se traduz, 

simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da 

dignidade do ser humano, devendo indenizar os clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados. Quanto 

aos danos morais, não há dúvida que o cancelamento do voo provocou 

transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

Afere-se que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento ou dissabor, porquanto não houve aviso do cancelamento 

ao consumidor e além de não ter ocorrido a restituição, logo, a situação 

frustra a expectativa da parte consumidora, que se programou para a 

realização da viagem, todavia, foi frustrada por culpa exclusiva da ré. 

Ademais, a indenização por dano moral deve ser razoável e cumprir sua 

dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor pelo ato ilícito cometido e 

reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado. Quanto ao valor da 

reparação por danos morais, o arbitramento deve considerar a conjuntura 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, 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. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar a ré a restituir a quantia 

de R$ 751,05 (setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), com 

correção monetária, a partir do desembolso, e juros simples de mora de 

1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; 2. Condenar a ré em danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção 

monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3. Conceder à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016227-98.2019.8.11.0002

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:

ALINE APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1016227-98.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE PARTE RÉ: ALINE 

APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA 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 e a decidir. No caso, há a 

presença de transação entre as partes, firmada na manifestação juntada 

no ID. Num. 29918721 - Pág. 4. Verifica-se a que a transação foi firmada 

por partes capazes, cujo o 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, 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 havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARRA RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1001139-83.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

LETICIA MARRA RAMIRES PARTE RÉ: JN VEÍCULOS LTDA SENTENÇA 

Trata-se de ação de indenização por danos morais. Fica dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em 

averiguar se houve vício na prestação do serviço capaz de ensejar a 

reparação em danos morais. Dos autos, verifica-se que a parte autora 

estava negociando uma compra de um veículo com a requerida, conforme 

ficou provado nas trocas de mensagens, concluída as tratativas a 

preposta marcou com a consumidora a retirada do veículo, no dia 

17/12/2019. Id. Num. 29755250. Id. Num. 28006808 - Pág. 5. Assim, com a 

data marcada para retirada do bem, conclui-se que estava tudo certo com 

o financiamento e com o cumprimento das obrigações por parte da 

consumidora, vez que a nota fiscal foi apresentada aos autos juntamente 

com o comprovante de pagamento de entrada. Ademais, em uma das 

mensagens, a preposta envia uma fotografia do veículo e diz: “Prontinho 

esperando por vc”. Pág. 3. Num. 28006808 - Pág. 4. (Nota fiscal no ID. 

Num. 28006808 - Pág. 6) - Id. Num. 28006808 - Pág. 6. Todavia a 

expectativa da consumidora foi frustrada por culpa exclusiva da ré, vez 

que por erro na simulação da oferta, a requerida teve que cancelar o 

financiamento aprovado. Não era necessário avalista conforme foi 

alegado na peça de defesa, posto que a parte autora efetuou o 

pagamento da entrada, sinal que estava garantido o financiamento, 

ademais a parte autora recebeu boleto que comprova a aceitação do 

financiamento. Houve, portanto, vício na prestação do serviço, vez que a 

consumidora não conseguiu retirar o veículo por culpa da requerida, 

também não conseguiu mais financiamento em seu nome em razão do 

estorno efetuado no financiamento aprovado. Em face dessas razões, 

houve um abalo ao bom nome da parte autora perante as instituições 

financeiras, pois não conseguiu mais financiamento em seu nome, 

somente adquiriu outro financiamento em nome de sua companheira. (Id. 

Num. 28006805 - Pág. 1). Dessa forma, não há dúvida de que a conduta 
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da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral. O Código de Defesa do 

Consumidor adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, consagrando-a 

para a prestação de serviços, segunda a qual todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Além disso, há que 

salientar que, além do caráter compensatório, a indenização por dano 

moral também tem finalidades sancionatórias e preventivas, isto é, tem 

como objetivo desestimular novas faltas/falhas na prestação do serviço. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, 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). 3. Dispositivo Ante o exposto, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões contidas na inicial e pela 

extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Condenar a requerida 

em danos morais na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 

1%, ao mês, ambos computados a partir da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto 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. Várzea Grande-MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1058414-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI GONCALVES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1058414-04.2019.8.11.0041. INTERESSADO: ERCI GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte autora ERCI 

GONCALVES DE OLIVEIRA, em sua peça inicial aduz que “conta com 59 

anos, atualmente é soldador, recebendo o salário pelo Banco Bradesco. 

Ocorre que o autor relata que no dia 06/08/2019 por volta das 13h54min, 

ao se dirigir ao Banco Bradesco em sua cidade, visando a finalidade de 

retirar um extrato mensal, deparou-se com um empréstimo na sua conta 

corrente no valor de R$ 6.435,87 (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco 

reais e oitenta e sete centavos), como mostra cópia do extrato em anexo. 

Atordoado, o autor procurou imediatamente a gerente da sua conta, 

informando que desconhecia esse empréstimo e que não solicitou nada ao 

banco, mas nada foi resolvido”. SIC Ainda, discorre acerca da cobrança 

indevida, requerendo “Como se depreende dos fatos expostos, o Banco 

demandado realizou descontos bancários de um empréstimo jamais 

contraído pelo autor. Logo, tem esse o direito de ser restituído em dobro 

pelos valores indevidamente subtraídos do pagamento do seu salário que 

já é pouco e que má dá para suprir as suas necessidades”. SIC. Grifei Por 

fim, nos pedidos finais, requer: “Posto isso, requer a Vossa Excelência: A 

citação da ré, no endereço inicialmente referido, para comparecer na 

audiência de instrução e julgamento a ser designada, e, querendo, 

apresentar resposta, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de 

fato; Se digne Vossa Excelência considerar procedente o seu pedido, 

para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos materiais e morais bem como 

das custas processuais e honorários advocatícios, na base de 30% sobre 

o valor da condenação, tudo com a devida atualização. Os benefícios da 

justiça gratuita, previsto na Lei 1.060/50, por ser o autor pessoa pobre na 

acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as despesas 

processuais sem que cause prejuízos para sua sobrevivência”. SIC 

Todavia, em análise aos documentos apresentados pela própria parte 

autora que constam no extrato dois empréstimos, sendo que na 

notificação extrajudicial – que se ressalta está desacompanhada de 

comprovante de entrega – a parte questiona a existência de dois 

empréstimos, cujos valores divergem do alegado na inicial. Ainda, consta 

no extrato, conforme mencionado, a existência de 02 empréstimos e a 

amortização da quantia de R$5.635,26, fato este não mencionado pela 

parte autora. Por fim, na impugnação “genérica” a parte autora pleiteia “e) 

Ainda abertura de conta vinculada ao presente processo para que seja 

efetuada o depósito do presente valor ora em discussão, demonstrando a 

boa fé do Autor”. Portanto, verifica-se que a parte autora questiona 

apenas 01 empréstimo na inicial, enquanto na notificação extrajudicial 

questiona 02 empréstimos com valores distintos; apresenta pedido ilíquido 

de devolução dos valores descontados no decorrer da inicial e não o 

apresenta em pedidos finais, o que é incabível em sede de Juizado 

Especial e por último, requer a abertura de conta para depósito de valores, 

sem sequer mencionar a qual quantia se refere. Malgrado o sistema dos 

Juizados Especiais seja norteado pelos princípios da simplicidade e 

informalidade e que, em determinadas iniciais, embora não contenha 

pedido expresso se consiga se extrair a pretensão autoral logicamente 

dos argumentos esposados, no caso dos autos não há como inferir a 

correta pretensão da autora. Portanto, considerando que as informações 

trazidas na peça de ingresso são insuficientes para permitir ao julgador 

entender logicamente os fatos e fundamentos jurídicos da demanda 

ajuizada, bem como impossibilite o réu no exercício do seu direito de 

defesa, ressaltando que a parte autora está acompanhada de advogado, 

imperioso reconhecer a inépcia da inicial. Pelo exposto, DECIDO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

330, inciso I, do CPC, por inépcia da 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. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005096-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA BALBINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005096-92.2020.8.11.0002. AUTOR: ESTELITA BALBINA DE ARRUDA 
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REU: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

autora foi intimada no ID 29394851 para emendar a inicial apresentando 

cópia do documento pessoal LEGÍVEL e comprovante de residência EM 

SEU NOME e atualizado, conforme se verifica abaixo: “INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a cópia 

LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível a foto e o número 

de inscrição da parte reclamante, pois o RG juntado no id. 29294707 está 

ilegível. Considerando que o comprovante de endereço é documento 

indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 

9.099/95), DETERMINO à parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, 

trazendo aos autos a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO 

em NOME próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a 

delimitação do referido prazo garante a atualidade do endereço da parte, 

com a definição correta do Juízo competente e viabiliza que as intimações 

ocorram com segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito, pois a 

fatura de energia juntada no id. 29294708 é de maio/2015. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC)”. Todavia, a 

parte autora manifestou no ID 29869739 apresentando somente 

comprovante de residência em NOME DE TERCEIRO e deixando de 

apresentar a cópia do documento pessoal. Decido. Assim, houve o 

decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não 

cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe competia, 

acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Pelo exposto, decido 

pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I, do CPC. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON BENTO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VARZEA GRANDE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002693-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HEMERSON BENTO DE 

CASTRO REQUERIDO: MARMORARIA VARZEA GRANDE LTDA - ME 

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 e não apresentou defesa. 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual a parte autora HEMERSON BENTO 

DE CASTRO aduz que, em 29/11/2019, contratou da reclamada o 

fornecimento e instalação de peças de mármore na construção de sua 

residência, entretanto, após diversos atrasos, parte dos serviços não 

foram executados, bem como diversas pedras estão com o corte errado, 

inviabilizando o prosseguimento da obra. Aduz que tentou resolver a 

questão administrativamente, todavia, não obteve êxito. A requerida não 

compareceu em audiência e não apresentou contestação, portanto, não 

comprovou a contratação. Consta nos autos no ID 28523681 pedido de 

venda no valor de R$2.800,00, bem como nos demais ID’s fotos 

demonstrando o serviço inacabado e com vícios, conversas e áudios com 

a requerida e e-mail cobrando a regularização dos vícios e a finalização 

dos serviços. Registra-se que foi deferida a liminar para que a requerida 

substituísse as peças de mármore defeituosas por outras idênticas às 

adquiridas e realizasse a execução do serviço contratado, consistente na 

instalação das demais peças, como solicitado, prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada, todavia, não ficou demonstrado pela 

empresa requerida o cumprimento da liminar. Destarte, comporta 

acolhimento o pleito de restituição do valor desembolsado pela parte 

requerente para a aquisição e instalação dos mármores. A parte autora 

pleiteou a restituição da quantia de R$2.360,00, ao argumento de o valor 

está sendo considerado os adicionais no percurso que teve que adquirir, 

todavia, não apresenta aos autos os comprovantes de pagamentos. 

Ainda, na inicial a parte autora que efetuou o pagamento de 50% do valor 

do contrato, restando o pagamento final quando da entrega e em e-mail 

endereçado à requerida afirma ter quitado a quantia de R$1.080,00 em 

janeiro/2020. Portanto, diante da ausência de comprovante do valor 

efetivamente pago e sendo de conhecimento notório que costuma-se 

efetuar o pagamento de 50% do valor do serviço quando da contratação, 

devido o pagamento apenas da quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos 

reais), ressaltando que dano material deve ser devidamente comprovado. 

A requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos morais. A 

atuação desidiosa da requerida que, após o recebimento parcial preço, 

mesmo cobrada pelo consumidor, em afronta ao dever de lealdade 

contratual, de promover a confecção dos mármores e sua instalação, 

afronta à dignidade do consumidor e atinge a sua legítima expectativa de 

adquirir um bem compatível com suas reais e efetivas necessidades, 

ensejando angústia e gravame que desbordam, à evidência, os limites do 

mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade, em sua 

esfera de tutela da integridade psicológica, rendendo ensejo, com isso, à 

compensação dos danos morais experimentados. No particular, entendo 

que a situação enfrentada pela parte requerente ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento cotidiano e caracteriza, sem dúvida, o dano moral. 

Reconhecido o prejuízo de ordem moral, resta a sua quantificação. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano que a vítima sofreu. 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, a repercussão 

na esfera objetiva da parte requerente pode ser considerada como 

moderada, se comparada a outros infortúnios. Os requeridos são 

microempresários. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, para 

condenar a requerida a: a) restituir à parte requerente a quantia de 

R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de 1% ao por cento 

a partir da citação (14/02/2020) e; b) pagar à parte requerente a quantia 

de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% 

ao mês, contados da citação (14/02/2020). Decisão sujeita à homologação 
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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: 1015198-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (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: 

1015198-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS FREITAS DE 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. Realizada audiência de instrução e julgamento, foram 

ouvidas a parte autora. Mérito Sustenta a parte requerente JONAS 

FREITAS DE SOUZA que teve o fornecimento de energia elétrica em sua 

residência suspenso indevidamente em 23/08/2019, uma vez que não 

possuía nenhuma fatura pendente de pagamento, com exceção com a de 

vencimento em 18/08/2019, ou seja, com apenas 05 dias vencida. Diz que 

só teve a energia religada no dia 26/08/2019. Contesta a reclamada, 

asseverando que não consta registro de corte na UC da parte autora, bem 

como a parte não comprova sua alegação. Cumpre ao reclamado 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (CPC, art. 

341). A requerida não contesta a informação fornecida ao Procon pela 

empresa. Realizada audiência de instrução e julgamento, a parte autora 

reitera o corte indevido, que procurou o Procon, sendo a empresa 

contatada pelo atendente do referido órgão e que somente teve a energia 

religada dias após o corte. Não havendo prova em contrário, reputam-se 

verdadeiros os fatos narrados pela parte reclamante quanto à existência 

do corte indevido no fornecimento de energia elétrica. Portanto, 

considerando que a requerida não comprovou o fornecimento do serviço 

de energia elétrica na data/horário questionada, incontroverso o corte de 

energia. Por fim, é de notório conhecimento as frequentes falhas na 

prestação de serviço pela requerida na suspensão de energia elétrica de 

forma indevida. Desse modo, não havendo prova em contrário, imperioso 

concluir que ocorreu falha na prestação de serviço da reclamada, que 

realizou o corte indevido de energia elétrica. É responsável a 

concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos 

decorrentes do corte indevido do fornecimento do produto, quando o 

usuário está em dia com o pagamento das contas, tendo em vista 

constituir ato ilícito, caracterizador do dano moral. A interrupção indevida 

do fornecimento de energia elétrica gera, sem dúvida, transtornos, 

constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, que 

independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. Confira-se, a respeito 

do assunto, a título exemplificativo, a seguinte decisão: APELAÇÃO CÍVEL. 

RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Tendo 

a companhia de energia elétrica suspendido o fornecimento de energia 

elétrica, quando já efetuado o pagamento da fatura, caracterizado está o 

ato ilícito gerador do dever de indenizar. Dano moral que prescinde de 

prova. Há que se fixar um equivalente patrimonial ao dano, o qual deve se 

ater às dimensões do prejuízo moral, às circunstâncias pessoais do 

lesado, à contribuição do demandado para o resultado e por fim às suas 

condições econômicas, sem se descuidar da finalidade amenizadora da 

indenização e de seu caráter punitivo para o ato praticado. Indenização 

mantida em vinte salários mínimos. Sentença mantida. Apelo improvido. 

Recurso adesivo improvido. (Apelação Cível nº 70006157747, 5ª Câmara 

Cível do TJRS, Gravataí, Rel. Antônio Vinícius Amaro da Silveira. j. 

29.04.2004, unânime). 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. Não há informações acerca das condições 

econômicas da parte reclamante. A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica, embora por curto período, gera substanciais transtornos 

e constrangimentos. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$5.000,00. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial para condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização pelo dano moral, corrigidos com juros de mora a partir da 

citação/habilitação nos autos (25/10/2019) (art. 405, CC, responsabilidade 

contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ) calculados à base de 

1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da 

data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 

do STJ). 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: 1000467-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASTOS NETO & SILVA BASTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1000467-75.2020.8.11.0002 Parte Requerente: 

Daniel Elias Ferreira de Paula Parte Requerida: Bastos Neto & Silva Bastos 

LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes no 

dia 12.03.2020, na audiência de conciliação, conforme Termo de Audiência 

acostado no ID 30269064, nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes 

JULGO EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 
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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: 1002611-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1002611-22.2020.8.11.0002 Parte Requerente: 

Valderson Oliveira de Moraes Parte Requerida: Viação Motta Limitada 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes no dia 

12.03.2020 (ID 30232040), nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes 

JULGO EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1003402-88.2020.8.11.0002 Parte Requerente: 

Abraão Lincoln Silva Parte Requerida: Banco Itaucard S/A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado entre as partes no dia 11.02.2020 (ID 

30059517), nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes JULGO 

EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000628-85.2020.8.11.0002 Reclamante: Maria Martins de 

Moraes Reclamado: OI 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 

Necessidade da Realização de Prova Pericial – Áudio: Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito referente a uma 

negativação no importe de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), sob o 

argumento de que desconhece o referido débito. A parte requerida 

sustenta que os valores cobrados pelos serviços de telefonia são 

devidos, uma vez que a parte requerente por meio de ligação ao call 

center, solicitou o cancelamento dos serviços contratados, conforme 

juntada do áudio na defesa (id 29195134), bem como telas do seu sistema 

interno. Em sede de impugnação a parte Requerente alega que não 

reconhece a voz do áudio, visto que não contratou os serviços. As 

provas produzidas nos autos, não são suficientes para que o juízo, com 

certeza, apure se a voz do áudio são da parte autora ou de seu filho, 

assim, para um exame mais acurado da questão, com vistas à completa 

instrução do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, 

para eliminação de quaisquer dúvidas, uma vez que há áudio 

comprovando a existência de contrato, bastando para tanto a verificação 

se a voz do áudio é da parte Reclamante ou não, o que foge da 

competência dos Juizados Especiais. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Destarte, restando 

controversa a veracidade dos áudios juntados aos autos em sede de 

contestação, mostra-se imprescindível a realização da prova pericial que, 

por envolver matéria complexa, afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados 

Especiais. Sobre o assunto: RECURSO INOMINADO - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 

3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 27/03/2012, Data da publicação no 

DJE 13/04/2012). AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa. (RNEI, 

1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012). 

CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA- LOCADORA ALEGA 

NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E VALORES REFERENTES AO 

CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - APRESENTAÇÃO DE 

RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE 

DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 298 de 349



INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - 

INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA - 

PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única pertinente para 

comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o rito Juizado 

Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem resolução do 

mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no 

DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 43 §2º 

CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige comprovante de 

recebimento da notificação. A postagem das notificações a serem 

enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, reconhecendo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, tem-se 

a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, 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: 1019722-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1019722-33.2019.8.11.0002 Parte Requerente: 

Patricia Ferreira Simões Parte Requerida: Lojas Renner S.A. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. HOMOLOGO 

por sentença o acordo firmado entre as partes no dia 09.03.2020 (ID 

30014488), nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes JULGO 

EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OURIVES DE SOUZA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002526-36.2020.8.11.0002 Reclamante: Jonas Ourives de 

Souza 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$ 836,50 (oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, devendo se tratar de cobranças 

indevidas, afirmando que jamais realizou qualquer contrato com a empresa 

requerida. 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 

634579-7, 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 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 
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razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigado e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 08.12.2015 – 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: 1002569-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO BISPO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002569-70.2020.8.11.0002 Reclamante: Romildo Bispo de 

Souza Reclamada: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 249,53 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 

três 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 de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, somente telas do seu sistema interno, ou seja, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, sendo a única 

inscrição em seu nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 
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reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito 

aqui litigado e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso – 17.03.2019 – data da inclusão 

do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 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: 1002527-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BRAYANN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002527-21.2020.8.11.0002 Reclamante: Juliano Brayann 

Ferreira da Silva Reclamada: Itaú Unibanco 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$ 104,72 (cento e quatro reais 

e setenta e dois 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, juntando apenas supostas faturas e pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no 

valor de R$ 746,68 (setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 301 de 349



desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso – 19.06.2018 – data da inclusão 

do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 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: 1002182-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002182-55.2020.8.11.0002 Promovente: MAURICIO 

ANTONIO DA SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar - 

Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do 

seu nome por suposto débito no valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), contudo alega que jamais contraiu dívidas com 

a Reclamada e tampouco firmou contrato que pudesse gerar o débito. A 

reclamada em sua contestação sustenta que a parte autora é titular da 

linha telefônica 65996948655, habilitada no plano controle e que o autor 

não arcou com a contraprestação devida restando inadimplente. 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. Como documento comprobatório de suas alegações, a 

Reclamada juntou à contestação, telas sistêmicas, relatório de chamadas 

originadas e recebidas (conforme ID 29705777) e faturas de consumo (ID 

29705784). Destaco que na petição inicial a parte autora nega a 

contratação, todavia, na contestação a Reclamada não apresenta a 

contratação realizada pela autora, e na ausência de comprovação de 

contratação, presume-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante para a referida contratação. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Conforme extrato do SPC juntado à petição 

inicial (ID 28343644), a parte autora possui negativação anterior, que não 

foi comprovado ser ilegítima. Sendo: ENERGISA – disponibilização 

14/08/2016. Assim, não restou comprovado que o débito anterior ao 

discutido neste processo, é ilegítimo. Quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002081-18.2020.8.11.0002 Promovente: CARLOS 

ALBERTO DE FIGUEIREDO Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Com relação 

ao documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito de maneira indevida pelo valor de R$ 103,14 (cento e três reais e 

catorze centavos) e R$ 402,43 (quatrocentos e dois reais e quarenta e 

três centavos, pois alega que desconhece a dívida e que não consumiu os 

serviços cobrados pela Requerida. A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio, assevera que a restrição refere-se a falta de pagamento de 

cartão de crédito, que o autor efetuava pagamento através de débito em 

conta reconhecendo as transações como de sua responsabilidade. A 

empresa anexou na contestação faturas de consumo ID 29569101. Pois 

bem. Ainda que os documentos acima mencionados sejam unilaterais, 

tenho que os mesmos, EXCEPCIONALMENTE, não merecem ser 

desprezados, pois, consoante pode ser facilmente visualizado no corpo 

das faturas (ID 29569104 e ID 29569105), todos os pagamentos 

registrados foram efetivados por intermédio de débito na conta corrente 

do próprio parte Demandante, o que, definitivamente, não reflete o 

comportamento de qualquer fraudador. Na impugnação à contestação (ID 

29871344) a autora menciona o seguinte: “Adentrar no debate ao mérito 

ante as alegações aduzidas pela Requerida, pois não apresentou qualquer 

documento capaz de comprovar a relação jurídica existente entre as 

partes, restando evidenciado nos autos que a empresa agiu com abuso de 

direito ao incluir o nome da parte autora no Órgão de proteção ao crédito.” 

(grifo próprio). Desta forma, reitero que, independentemente de não ter 

sido apresentado o competente instrumento contratual, as faturas anexas 

à defesa se revelaram documentos aptos o suficiente para atestar a 

regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito pela 

Reclamante. 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. Com a apresentação da contestação, cabia ao Reclamante refutar 

pontualmente as explanações e os documentos apresentados pela 

instituição Demandada, ônus este do qual não se desincumbiu. A meu ver, 

a parte Reclamante poderia muito bem ter esclarecido com qual instituição 

bancária mantém vínculo ou ainda, ter apresentado a cópia dos extratos 

de movimentação financeira de sua conta corrente (a fim de confrontar as 

informações relacionadas aos inúmeros pagamentos de faturas), no 

entanto, se acomodou em não combater especificamente a tese defensiva 

registrada na contestação. A fim de corroborar toda a fundamentação 

exarada no presente pronunciamento jurisdicional, seguem abaixo 

colacionados, por analogia, alguns posicionamentos jurisprudenciais: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. 

DEMONSTRATIVOS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E 

PAGAMENTO DAS FATURAS POR DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR. RELAÇÃO CONTRATUAL 

DEMONSTRADA. INCLUSÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o consumidor não 

reconhece o contrato firmado com o prestador de serviços, cabe a este a 

prova da relação jurídica a fim de constatar a legalidade das cobranças 

efetuadas e da inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção 

ao crédito, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Na hipótese, o apelado 

apresentou diversas faturas de utilização do cartão de crédito, com 

compras à vista e parceladas, e com pagamento com débito em conta. O 

apelante limitou-se à impugnação genérica por produção unilateral, não 

apresentando, por exemplo extrato de sua conta bancária para refutar a 

prova de pagamento das faturas. 3. Desse modo, demonstrada a 

utilização do cartão de crédito, e consequentemente do débito motivador 

da negativação, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança. 4. Recurso não provido. Sentença Mantida. (TJ-BA - APL: 

05304107320178050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018).”. (Destaquei). Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou as 

faturas que registram pagamentos em débito em conta corrente 

apresentados pelo banco. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, 

de que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 09% sobre o valor da causa, 

corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários 

do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

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: 1002170-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 303 de 349



(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002170-41.2020.8.11.0002 Promovente: ANTONIO ALVES 

DE SOUSA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito Sustenta o 

reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu nome por 

suposto débito no valor de R$ 57,66 (cinquenta e sete reais e sessenta e 

seis centavos), contudo alega que jamais contraiu dívidas com a 

Reclamada e tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito. A reclamada em sua contestação sustenta que a parte autora é 

titular de unidade consumidora de n.741486, localizada na Rua Ministro 

Mario Machado, 999, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, que restaram 

débitos inadimplidos. A Reclamada juntou em sua contestação: Histórico 

de contas (ID 29741712) e ficha cadastral (ID 29741718). A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. In casu, a parte autora menciona em sua inicial que não se utilizou dos 

serviços da Ré, a parte Reclamada por sua vez, não conseguiu 

demonstrar se realmente ocorreu a efetiva contratação por parte da 

autora. No caso, cabia à parte requerida fazer prova da origem da dívida, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não 

veio aos autos. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome da reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais), vez que a parte autora possui 

protestos datados nos anos de 2017 e 2018, bem como, inscrição 

posterior de LOJAS RIACHUELO S/A que não foram comprovadas serem 

ilegítimos (conforme ID 28340164). Pelo exposto, decido pela procedência 

parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 1.000,00 (um mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

R O S A  D A  S I L V A  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___ 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: 1002121-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002121-97.2020.8.11.0002 Promovente: RENAN 

SEBASTIAO DA COSTA Promovido: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida pelos valores de R$ 751,81 

(setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), vez que 

informa que não possui débito e muito menos contratação com a 

Reclamada. A empresa Reclamada em sua peça de bloqueio aduz que o 

autor em 29/12/2015 celebrou um financiamento por meio de comprovante 

de débito no valor de R$ 823,38 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e 

oito centavos) para pagamento em 09 parcelas mensais de R$ 134,70 

(cento e trinta e quatro reais e setenta centavos), todavia, efetuou o 

pagamento apenas das 03 primeiras parcelas, que o crédito em que se 

funda a ação foi objeto de cessão entre o BANCO LOSANGO e o 

Reclamado. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos autoral. Ainda, 

na contestação foi juntado: Comprovante de Débito (assinado) conforme 

ID 29738678. Destaco que “Comunicado” de débito juntado aos autos (ID 

29738682), não demonstra com clareza e efetividade de que o autor fora 

devidamente notificado quanto ao valor cobrado. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está 

obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a 

parte autora informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos 

nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do 

qual não se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou 
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documento no qual é possível verificar a existência de débito em nome da 

parte autora junto a empresa cedente. A parte reclamante não provou a 

quitação de tais débitos. A existência da relação contratual entre a autora 

e a cedente é fato incontroverso, vez que fora juntado aos autos proposta 

de adesão devidamente assinada, contudo, a parte reclamante não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002014-53.2020.8.11.0002 Promovente: ANGELINO DA 

CRUZ Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminarmente Da Prescrição O prazo para 

o consumidor pleitear o recebimento de indenização por danos 

decorrentes do defeito no serviço é de 05 (cinco) anos, conforme prevê o 

art. 27 do CDC, não sendo aplicável o prazo decadencial previsto no art. 

26 do CDC. Assim, rejeito a arguição desta preliminar. Mérito Com relação 

ao documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado pelo autor. 

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu 

nome por suposto débito no valor de R$ 8,01 (oito reais e um centavo), 

pois alega que nunca assinou contrato e nunca teve nenhum vínculo com 

a Reclamada. A reclamada em sua contestação alega que o débito 

trata-se de pendência financeira referente a UC 2071199, localizada na 

Rua Getúlio Vargas, 22, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT, que 

as faturas são resultado do consumo de energia. A Reclamada anexou à 

contestação apenas: Ficha Cadastral e Histórico de contas (conforme 

29820306). 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 de 

relação jurídica entre as partes que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 28275305) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL?. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA ACOSTA (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 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002173-93.2020.8.11.0002 Promovente: LUANA 

APARECIDA ACOSTA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Com relação ao 

documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado pelo autor. 

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu 

nome por suposto débito no valor de R$ 127,33 (cento e vinte e sete reais 

e trinta e três centavos), pois alega que não possui débito com a 

Reclamada. A reclamada em sua contestação alega que os débitos são 

oriundos da UC 692482, por faturas que não foram adimplidas. A 

Reclamada anexou à contestação apenas: Ficha Cadastral e Histórico de 

contas, histórico de ordem de serviço (conforme 29875899). 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 de débito pendente entre as 

partes que motivou a negativação. Explico: No histórico de contas da UC 

692482, a única fatura que registra pendente de pagamento é no valor de 

R$ 126,52 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) com 

vencimento em 14/01/2020, todavia, a autora impugna o valor de R$127,33 

de outubro/2019 (conforme extrato anexo à petição inicial ID 2834-590). 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento que comprove a 

validade da cobrança pela parte Reclamante, portanto, verdadeira a 

versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora 

de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes/erros 

sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a 

terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. Com 

amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido devidamente 

comprovada/esclarecida a origem do débito que está sendo cobrado da 

parte Reclamante, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por 

parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve 

ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste 

em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

Reclamante. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de 

um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pelo consumidor (ID 28340590) NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?DANO MORAL?. Ressalto qyeIn 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 e sequer possui data de 

disponibilização, tendo em vista que a parte autora possui outra restrição 

em seu nome, qual seja: Natura cosmeticos Como se não bastasse, 

registra-se que o Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo 

pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma 

fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização 

por supostos danos morais deve ser rejeitado. Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR RODRIGUES (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002728-13.2020.8.11.0002 Promovente: CLAUDENIR 

RODRIGUES Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Preliminarmente Compulsando os autos verifica-se 

que a parte reclamante formulou pedido de desistência da ação conforme 

ID 29944828. A parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação ID 29745230, inclusive juntando 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define 

que o pedido de desistência do autor implicará extinção do processo sem 

julgamento do mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da 

Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 
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privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Mérito No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 121,21 - 

uma vez que informa que não reconhece a dívida, pois nunca assinou 

contrato e nunca teve nenhum vínculo com o Reclamado. Contesta a 

requerida aduzindo que o vínculo contratual foi iniciado com a adesão de 

conta corrente contratada por meio digital, que no ato da contratação foi 

apresentado foto da identidade do contratante, que o autor também aderiu 

cartão de crédito e que a partir da fatura com vencimento em 10/06/2019 

não houve mais qualquer pagamento. Pleiteia pela inexistência de danos 

morais e a improcedência dos pedidos autoral. 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: Cópia colorida de 

documento do autor sendo Carteira Nacional de Habilitação, juntamente 

com seu registro fotográfico (conforme ID 29745236 – fls05). Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a 

parte autora sequer apresentou impugnação aos fatos narrados pela 

empresa, ao invés disso, requereu somente a desistência da demanda. 

Assim, comprovado nos autos o negócio jurídico firmado entre as partes 

litigantes, a inscrição do nome da parte requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, ante o inadimplemento, constitui exercício regular de 

direito, não havendo falar-se em indenização por danos morais. A parte 

requerente, por sua vez, não juntou aos autos comprovantes de quitação 

de seu débito com a Reclamada, não demonstrando, assim, que a empresa 

requerida praticou qualquer ato ilícito. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de indenização de 09% (nove por cento), sobre o sobre o 

valor da causa corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

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: 1002047-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA APARECIDA DA SILVA (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 Nº: 1002047-43.2020.8.11.0002 Promovente: JOANITA 

APARECIDA DA SILVA Promovido: ENERGISA 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. Quanto ao 

requerimento da Reclamada referente designação de audiência de 

instrução e julgamento (conforme termo de contestação – ID 29874370). 

Destaco que a demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar 

negativação indevida. Nesse entendimento: Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 
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não se justificando a designação de audiência? (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). ?Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia? (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Mérito 

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu 

nome por suposto débito que totaliza o valor de R$ 1.049,43 (um mil 

quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), pois alega que nunca 

morou no endereço em que a UC esta localizada e nem tampouco 

autorizou a contratação em seu nome junto a Reclamada. A reclamada em 

sua contestação alega que os débitos alegados como indevidos são 

pendências financeiras referente a UC 740623, localizada na Rua Caxibis, 

Bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT. Pleiteia ainda pela ausência 

de dano moral e a consequente improcedência dos pedidos autoral. A 

Reclamada anexou à contestação apenas: Ficha Cadastral e Histórico de 

contas (conforme 29874361). 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 de relação jurídica entre as partes que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo 

como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 

186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em 

promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação 

efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos 

prejuízos imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 28287966) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL?. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. À Secretaria retifique o polo 

passivo da demanda fazendo constar ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA 

DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

. Processo Nº: 1001593-63.2020.8.11.0002 Promovente: SIRLEI PEREIRA 

DA LUZ Promovido: TIM CELULAR S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (ID 

29418028). Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001679-34.2020.8.11.0002 Promovente: GLEISON 

MARADONA DOS SANTOS ARAUJO Promovido: OI S/A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 
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morais. Neste ínterim, considerando o pedido expresso da parte autora. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de 

R$ 212,97 (duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) vez que 

não possui vínculo com a empresa Reclamada. Contesta a requerida 

aduzindo que há uma linha telefônica em nome da parte autora terminal nº 

65 36820387, que permaneceu ativo na base de 14/01/2016 a 18/07/2018, 

sendo que possui consumo, contas pagas e solicitações de serviços, 

sendo que restaram débitos em aberto. 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 no documento colacionado à contestação ID 29527243 e ID 

29527242: Nos referidos áudios possuem gravações onde o próprio autor 

contata a empresa Ré requerendo informações acerca de serviços de 

internet, o que não foi impugnado pela parte autora. 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. Desse modo, não restaram dúvidas 

quanto à contratação realizada pela parte Reclamante, ademais, o autor 

não colacionou aos autos impugnação à contestação. Comprovada 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 do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa corrigido de oficio, 

equivalente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em conformidade com o pedido 

de danos morais, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

pela parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para 

condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador 

da inscrição objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação 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. 

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: 1001758-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCY LUCY SANTANA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001758-13.2020.8.11.0002 Promovente: MARCY LUCY 

SANTANA DIAS Promovido: OI S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o 

reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu nome por 

suposto débito no valor de R$ 234,93 (duzentos e trinta e quatro reais e 

noventa e três centavos), contudo alega que não contratou serviço da 

empresa Reclamada. A reclamada em sua contestação alega que a 

empresa trabalha sistematicamente para evitar os casos de fraude e que 

pode ser induzida a erro pela ação de terceiros que se utilizaram 

indevidamente dos documentos pessoais da parte autora. Ainda, sustenta 

fato exclusivo de terceiro, da legalidade de utilização de contrato verbal, 

requerendo ao final a improcedência dos pedidos autoral. 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 sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 
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com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THIAGO SELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002011-98.2020.8.11.0002 Promovente: JOSE THIAGO 

SELINO PEREIRA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi 

surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito no valor 

de R$ 56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), pois alega 

que nunca assinou contrato e nunca teve nenhum vínculo com a 

Reclamada. A reclamada em sua contestação alega que os débitos são 

pendências financeiras referente a UC 1028541, que as faturas 

pendentes são resultado do consumo de energia da UC, sendo utilizado o 

serviço prestado pela concessionária. Pleiteia pela ausência de danos 

morais e a consequente improcedência dos pedidos autoral. A Reclamada 

anexou à contestação apenas: Ficha Cadastral e Histórico de contas 

(conforme 29814878). 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 de relação jurídica entre as partes que motivou a negativação. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 28274187) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL?. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONER EUDER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001729-60.2020.8.11.0002 Promovente: RONER EUDER DA 

SILVA Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 
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possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que 

foi surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito no 

valor de R$ 141,05 (cento e quarenta e um reais e cinco centavos), 

contudo alega que não contratou serviço da empresa Reclamada. A 

reclamada em sua contestação alega que a parte autora realizou 

contratação do serviço de telefonia móvel linha nº 65999429953, que ficou 

ativa no plano controle pelo período de 09/08/2018 a 23/02/2019, que não 

houve qualquer irregularidade da parte Ré em cobrar pelos serviços 

prestados. Ao final pleiteia pela improcedência dos pedidos autoral. 

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. O fato do endereço constante na fatura ser o 

mesmo do endereço que consta na petição inicial, não comprova a 

contratação dos serviços pelo autor. 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 impugnação à contestação foi apresentada 

conforme ID 29772165. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo 

como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 

186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em 

promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação 

efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos 

prejuízos imateriais impingidos em face da Reclamante. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Julgo improcedente o pedido contraposto. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIL NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002805-22.2020.8.11.0002 Promovente: JAIL NUNES DA 

SILVA Promovido: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido 

com a negativação do seu nome por suposto débito no valor de R$ 

2.325,46 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis 

centavos), pois alega que nunca foi cliente e nem adquiriu qualquer 

serviço ou produto da Reclamada. A reclamada em sua contestação alega 

que a dívida questionada é legitima, tendo em vista a cessão realizada 

oriunda de contrato de cartão de crédito firmando com o Banco Losango 

originalmente e cedido posteriormente para Requerida. A Reclamada 

anexou à contestação apenas: Termo de Cessão de créditos, todavia, não 

juntou o contrato assinado entre o autor e a empresa cedente que 

comprovaria a legitimidade da cobrança. 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 de relação jurídica entre o autor e o Banco Losango 

que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 
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devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está sendo 

cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a prática de um 

ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua 

vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da dívida 

que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente 

implica no cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), 

como também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face 

da Reclamante. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 

de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pelo consumidor (ID 28568581) NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?DANO MORAL?. In casu, o 

comprovante apresentado pela Demandante sequer demonstra qual a data 

exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que 

o mencionado documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, 

registra-se que o Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo 

pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma 

fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização 

por supostos danos morais deve ser rejeitado. Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLI GOMES DE ARAUJO (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:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002807-89.2020.8.11.0002 Promovente: RAFAELLI GOMES 

DE ARAUJO Promovido: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 1.905,40 (um mil novecentos e cinco reais e 

quarenta centavos), pois alega que não reconhece a dívida vez que nada 

deve a Reclamada. Contesta a requerida aduzindo que a parte Autora 

contratou cartão de crédito Ourocard VIS Internacional, modalidade não 

correntista, que as transações geraram o débito ora contestado entre 

28/02/2019 e 08/04/2019, que em bora tenha efetuado o pagamento 

relativo a fatura de abril/2019, restou inadimplente com relação as demais 

faturas o que ocasionou a cobrança e negativação de dados, sendo que o 

valor se refere ao valor da divida na data de 20/06/2019. A Requerida 

juntou aos autos (ID 29690901) várias faturas de consumo que 

demonstram extensa de cartão. A parte autora em sua inicial alega 

desconhecer apenas o débito, em nenhum momento nega a relação 

jurídica entre as partes. A impugnação à contestação foi apresentada 

conforme ID 29849797. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, 

que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento 

que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a parte 

reclamante não comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. 

Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em 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: 1002273-48.2020.8.11.0002

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002273-48.2020.8.11.0002 Promovente: NATALIO PINTO 

DE LIMA Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Preliminarmente - Falta de 

interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar fundado no 

interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional 

necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito 
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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 a requerida praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o interesse 

processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo 

para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta 

o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu nome por 

suposto débito no valor de R$175,97 (cento e setenta e cinco reais e 

noventa e sete centavos), pois alega que não assinou qualquer contrato 

com a Reclamada. A reclamada em sua contestação alega que a parte 

autora é titular da linha 65999932982, que há extenso consumo e também 

histórico de pagamento, que o autor não arcou com a prestação 

pecuniária correspondente a todas as faturas. A Reclamada não juntou 

em sua contestação nenhum documento a ponto de comprovar a 

legitimidade da suposta relação jurídica entre as partes, bem como a 

legalidade do débito ora cobrado. 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 de relação jurídica entre as partes que motivou a negativação. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 28367843) 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), sendo apenas um “print” de tela de telefone celular, razão pela 

qual, reitero que o mencionado documento não detém credibilidade. Como 

se não bastasse, registra-se que o Reclamante não se dignou em obter 

um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009824-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009824-16.2019.8.11.0002 Promovente: NATALIA 

CRISTINA DOS SANTOS Promovido: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, mormente após o depoimento pessoal das partes e 

testemunhas em audiência de instrução (ID 29735612). Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Mérito Alega a autora que esteve na loja Recamada no 

dia 23/12/2018, que estava grávida de 06 (seis) meses na época, e que 

ao sair do local utilizando a escada rolante teve seu calçado preso na 

escada e sofreu uma queda, que um funcionário da Requerida a ajudou a 

levantar, todavia, nenhum outro funcionário prestou auxílio para saber o 

seu estado de saúde, que ficou muito nervosa e com medo de que algo 

pudesse acontecer com seu bebê, vendo que não teria atendimento 

médico ou qualquer auxílio dos responsáveis pelo estabelecimento foi 

embora. Que com dores nas costas após a queda no dia seguinte foi até a 

policlínica para atendimento médico. Ao final, pleiteia por danos morais no 

importe de 20 (vinte) salários mínimos. Na contestação a Reclamada 

sustentou que não há qualquer prova de que os danos tenham ocorridos, 

que a Ré não pode ser responsabilizada com base em meras alegações, 

que considerando o lapso temporal e o fato ocorrido a empresa não 

possui as imagens requeridas pela autora, que inexiste ato ilícito. Pugna 

pela ausência de danos morais e a consequente improcedência dos 

pedidos autoral. Em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 

29763975) a autora narrou que: Que caiu na escada rolante e quem a 

ajudou a levantar foi o marido e que o vigilante da loja perguntou se ele 

estava bem, que sua rasteirinha se prendeu na escada (conforme áudio – 

parte 01 – 00:54), que após a queda foi embora e não chegou de fazer as 

compras na loja Requerida (conforme áudio – parte 01 – 01:30), que 

quando chegou em casa começou a sentir dor, que o segurança 

perguntou a ela se estava bem, e ela respondeu que estava bem 

(conforme áudio – parte 01 – 03:09). O Preposto da parte Autora também 

foi ouvido na audiência. Pois bem. Primeiramente destaco que a parte 

autora não conseguiu demonstrar de maneira efetiva que esteve presente 

na loja Reclamada no dia dos fatos, embora tenha anexado em sua inicial 

alguns “prints” de tela registrando alguns itens e valores (ID 22535030) na 

data de 23/12/2018, a autora informou em sede de audiência de instrução 

e julgamento que não chegou a fazer compras na loja Reclamada, pois 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 313 de 349



logo que chegou ao estabelecimento ao subir a rampa o seu calçado se 

prendeu na escada e houve a queda e em seguida já foi embora do local 

(conforme áudio – parte 01 – 01:30). Ambas as partes não apresentaram 

testemunhas na audiência. Não podemos confundir a inversão do ônus da 

prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Autora de consignar ao menos indícios de 

suas alegações. Com efeito, as provas documentais coligidas nos autos 

são frágeis, sendo que a parte autora nada trouxe em seu bojo que 

indicasse fato constitutivo do seu direito, como lhe caberia, nos termos do 

artigo 333, I, do CPC. Não foi comprovado de maneira clara e efetiva a 

presença da autora no estabelecimento da Reclamada, como dito, a parte 

autora foi divergente quando informou que sequer chegou a fazer 

compras na loja, sendo que juntou “prints” de tela com intuito de 

comprovar que foi até o estabelecimento no dia dos fatos. Ademais, é de 

bom alvitre destacar que tais “prints” de tela de celular não se tornam 

provas contundentes, pois não se trata de cupom fiscal retirado 

diretamente do caixa. Em que pese à argumentação da autora, o direito 

não protege o chamado dano moral hipotético. O registro fotográfico 

juntado aos autos (ID 22535030), não é possível concluir com certeza que 

o dano tenha ocorrido e que a parte Reclamada tenha agido de maneira 

ilícita, por possível omissão quanto a omissão de manutenção de seus 

equipamentos. A rigor, para viabilizar a procedência da ação de 

ressarcimento de prejuízos, 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. Não existe responsabilidade civil sem que haja dano. 

Permitir o ressarcimento de dano moral e material hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste a autora a pretensão de direito material postulada. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55, Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002848-56.2020.8.11.0002 Promovente: MARILZA RIBEIRO 

Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. 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 A parte reclamante afirma 

que sofreu negativação indevida de seu nome no valor de R$ 99,89 

(noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), pois informa que não 

contratou os serviços os serviços de telefonia pós pago ou qualquer outro 

serviço da Reclamada. A reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que 

as partes firmaram contrato de prestação de serviço por meio do qual a 

autora habilitou linha telefônica que ocasionou a emissão de faturas 

mensais, que deixou de efetuar o pagamento de suas faturas. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência de relação jurídica entre as partes. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil 

do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do 

evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito abalado. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente 

da negativação de seu nome, pode ser classificada como moderada, se 

comparada a outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma 

empresa de grande porte. Não há informações sobre a situação 

econômica da parte reclamante. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; 2) determinar que a parte 

requerida exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da 

presente decisão, e; 3) condenar a requerida pagar a parte requerente, a 

título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir da inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “2” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 
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havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIZA MACIEL BAZAN (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 Nº: 1002161-79.2020.8.11.0002 Promovente: VALDENIZA 

MACIEL BAZAN Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito Com relação ao documento oficial de extrato de 

restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o 

documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado no ID 28336634. Aduz a parte requerente que 

seus dados foram indevidamente negativados pela empresa requerida 

pelo valor de R$ 111,79 (cento e onze reais e setenta e nove centavos), 

visto que trata de débito inexistente (conforme petição inicial – fls. 03 – ID 

28336623). A requerida, em sua peça de bloqueio alega que a Autora 

autorizou a habilitação do pacote de serviços em sua linha telefônica de nº 

65996874383, sendo que a autora deixou de quitar suas faturas referente 

aos meses de agosto a outubro de 2018. A empresa Reclamada ainda 

junta em sua contestação os seguintes documentos (ID 29851711): 

Relatório de chamadas. Na petição inicial a parte autora alega apenas 

desconhecer o débito e não a relação jurídica entre as partes, sendo que 

deveria apresentar os comprovantes de pagamentos de suas faturas em 

relação ao extrato demonstrado pela empresa de telefonia. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, 

que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento 

que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da relação 

contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a reclamante não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Ademais, entendo que, não restou comprovada a existência de 

má-fé na conduta da parte requerente. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decido pela parcial procedência do 

pedido contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020101-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL SOUZA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1020101-91.2019.8.11.0002 Promovente: ADRIEL SOUZA 

VITORINO Promovido: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio da parte autora, entendo 

que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. No caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 172,16 (cento e setenta e dois reais e 

dezesseis centavos), que jamais utilizou os serviços da operadora Ré. 

Contesta a requerida aduzindo que a parte autora possui vínculo com a 

parte Reclamada, que é titular de conta corrente contratada por meio 

eletrônico, que há saldo devedor em sua conta corrente e que teve inicio 

em 02/10/2017. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Termo de contratação (assinado), cópia de 

documento pessoal (CNH), conforme ID 30047823. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 
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juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, 

de que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigido de oficio, equivalente 40 

(quarenta salários mínimos) em conformidade com o pedido de danos 

morais, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

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: 1001690-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ELIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

. Processo Nº: 1001690-63.2020.8.11.0002 Promovente: UESLEI ELIAS DE 

ARAUJO Promovido: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou 

de comparecer à audiência (conforme ID 29428145), sem qualquer 

justificativa, entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação, inclusive juntando diversos documentos 

que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade 

do débito outrora cobrado. Pois bem. Sabe-se que a informatização do 

processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Propôs a parte requerente ação no 

qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito de maneira indevida pelo valor de R$ 

933,74 (novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos, pois 

alega que não consumiu os serviços cobrados pela Requerida. A parte 

requerida contesta a presente ação aduzindo que a parte autora realizou 

um CDC Losango, em 08 parcelas sendo que somente foram adimplidas 03 
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parcelas. A Reclamada juntou em sua contestação: - ID 29411512 – cópia 

de reibo de entrega de documentação, cédula de crédito bancário, termo 

de autorização de cobrança de premio de seguro (assinados). Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude na 

contratação. Ressalta-se que a parte autora deixou de comparecer à 

audiência de conciliação (conforme ID 29428145). No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, documentos 

esses devidamente assinados pela parte requerente demonstrando, 

assim, que a negativação é legítima. Outrossim a empresa Reclamada 

juntou aos autos comprovante de “Comunicado” (ID 29411511) acerca da 

pendência existente. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do 

CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade 

processual. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, 

pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LEITE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002012-83.2020.8.11.0002 Promovente: CLEIDE LEITE 

SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao 

requerimento da Reclamada referente designação de audiência de 

instrução e julgamento (conforme termo de audiência – ID 29637938). 

Destaco que a demanda em tela prescinde de realização de audiência de 

instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são 

apurados e provados essencialmente por prova documental, inclusive no 

tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar 

negativação indevida. Nesse entendimento: Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência? (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). ?Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia? (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Mérito No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por valores 

de R$ 99,54 (noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), pois 

alega que nunca assinou o contrato e que nunca teve nenhum vínculo com 

a Reclamada. Contesta a requerida, aduzindo que os débitos alegados 

como desconhecidos são pendencias financeiras referente a UC 

1041141-1, situada na Av. São Paulo, s/n, bairro Nova Várzea Grande, 

Várzea Grande/MT, que a autora realizou termo de confissão de dívidas 

relativos aos débitos em aberto. 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, sendo eles: - Termo 

de Confissão de Dívida (assinado) - Cópia de documentos pessoais (RG) 

– ID 29829287 - Ficha Cadastral - histórico de contas – ID 29829285 Não 

houve impugnação da autora relativo à contestação e documentos 

apresentados pela Reclamada. A Reclamada comprovou de maneira 

efetiva que os débitos objeto de cobrança são oriundos de unidade 

consumidora que estava sob a titularidade da autora. Tenho que não 

restaram dúvidas quanto à 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. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou de maneira especifica o contrato de parcelamento apresentado. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 
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configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito e a 

responsabilidade da autora em relação aos débitos da unidade 

consumidora, certamente seria condenada em danos morais, causando 

um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da 

Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo 

débito gerador da inscrição objeto desta demanda, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros 

de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Decisão 

sujeita à homologação 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. 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: 1017864-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA MAIARA BORGES OAB - MT25874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017864-84.2019.8.11.0002 Promovente: ROMULO DE 

ARAUJO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de 

designação audiência de instrução e julgamento. Incompetência deste 

Juízo por Necessidade de Perícia Alega a Reclamada que a ação não pode 

ser processada perante o Juizado Especial Cível, por se tratar de causa 

complexa que exige a realização de prova pericial. No caso, 

desnecessária a realização de perícia, pois o conjunto probatório 

constante nos autos é suficiente à demonstração da ocorrência na falha 

na prestação de serviço da reclamada. Assim, rejeito a preliminar. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da causa. Alega a parte 

autora os seguintes fatos: Que passou a enfrentar de maneira reiterada 

falhas no fornecimento de energia elétrica, onde o serviço era 

interrompido sem explicação aparente. Que foi constatado pela Reclamada 

a necessidade de substituição da peça do disjuntor que supostamente 

estaria ocasionando as quedas de energia elétrica. Que no dia 12/11/2019 

providenciou a compra do material solicitado pela Reclamada para que 

seus técnicos realizasse o devido reparo, todavia, a Reclamada vem se 

omitindo quanto a realização do procedimento de troca da peça de 

disjuntor de maneira injustificada. Ao final pleiteia que a Reclamada seja 

compelida a efetuar a imediata realização de reparo na UC, bem como, 

indenização em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A Reclamada em sua peça de bloqueio sustenta que a demora na 

religação da energia é equivocada, que a parte autora estava fora dos 

parâmetros exigidos pela ANEEL para que fosse realizada a ligação. Que 

existia irregularidade técnicas no padrão da parte autora que deveria 

trocar o padrão. Ao final pleiteia pela improcedência dos pedidos autoral. 

A empresa Reclamada anexou em sua contestação: Histórico de consumo 

(ID 27628002), Histórico de contas (ID 27628001) e ficha cadastral (ID 

27628000). Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem. 

Cinge-se a controvérsia à análise do pedido deduzido pela autora de 

indenização por danos morais decorrentes do defeito na prestação de 

serviços no fornecimento de energia elétrica, consistente na desídia da 

parte Ré, em solucionar o desligamento do disjuntor procedendo uma nova 

instalação após o autor ter adquirido um novo disjuntor para sua unidade 

consumidora, ou seja, a substituição deveria ter sido efetuada pela Ré. A 

parte autora logrou comprovar que o problema existiu, bem como que não 

foi solucionado mesmo após ter decorrido excessivo lapso de tempo, 

mormente, diante do fornecimento de bem essencial, qual seja, energia 

elétrica. Também demonstrou a parte autora, diversas tentativas em 

solucionar o problema, com a apresentação de vários números de 

protocolos de atendimentos junto a Ré, os quais foram infrutíferos sendo 

eles: N.º 61048272 – 61378371 - 61206138 – 61206702 – 61391008 - 

61477662 – 61477826 e 0900363471976. Ressalte-se, por oportuno, que 

a inversão do ônus da prova, entendida como regra de julgamento, impõe 

decisão desfavorável àquele a quem foi incumbido tal ônus. In casu, não 

se desincumbiu a requerida, pois, não apresentou nenhuma prova capaz 

de ilidir os fatos narrados pela parte autora. Aliás, conforme as 

informações processuais dadas pela requerida pode-se concluir que os 

fatos muito provavelmente aconteceram como relatados na pela exordial. 

Logo, está evidente a má prestação de serviços prestados pela requerida. 

No caso concreto, a responsabilidade da requerida, concessionária de 

serviços públicos, é objetiva, nos termos do art.37, par.6º da CF/88; 927, 

par.único do CC e 14,caput, do CDC, não havendo nenhuma excludente de 

responsabilidade. No caso concreto, há prova suficiente do dano, 

decorrente da conduta omissiva da requerida e do nexo causal ao não 

realizar a instalação/reparo no disjuntor que apresentou problemas 

técnicos. Portanto, quanto ao dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Neste sentir, entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade, ao precisar a parte autora religar repetidas vezes 

ao dia, o disjuntor que desligava automaticamente. A situação causou 

angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu bem-estar 

psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita. Quantum arbitrado que deve considerar 

os princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto 

pela falha na prestação dos serviços contratados, pelo que arbitro o valor 

de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais). Quanto ao pedido de restituição de 

valores por danos materiais sofridos, estando comprovado nos autos e 

por estar condizente com os fatos, devem ser devolvidos à parte autora. 

Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: Condenar a Ré a COMPENSAR/PAGAR a parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), 
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com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Ratifico a liminar concedida no ID 26612932. 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. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1003512-87.2020.8.11.0002 Promovente: EVIDIO FERREIRA 

DA SILVA FILHO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido 

com várias negativações do seu nome por supostos débitos no valor total 

de R$ 492,53 (quatro cento s e noventa e dois reais e cinquenta e três 

centavos), contudo informa que não possui vínculo com a empresa. A 

reclamada em sua contestação alega que a parte autora contratou os 

serviços de telefonia móvel referente a linha (65) 9 9954-0356, no período 

de 30/07/2015 a 28/09/2019, com a titularidade da linha em seu nome, que 

a linha há extenso consumo e histórico de pagamentos e que por 

inadimplência o serviço contratado foi bloqueado e posteriormente 

cancelado. 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. Como documento comprobatório de suas 

alegações, a Reclamada juntou à contestação, telas sistêmicas, relatório 

de chamadas originadas e recebidas e faturas de consumo. Destaco que 

na petição inicial a parte autora nega a contratação, todavia, na 

contestação a Reclamada não apresenta a contratação realizada pela 

autora, e na ausência de comprovação de contratação, presume-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante 

para a referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Conforme extrato do SPC colacionado à contestação (ID 

30212030), a parte autora possui outra negativações anteriores, que não 

foram comprovadas serem ilegítimas. Sendo: ENERGISA MATO GROSSO. 

No ID 30350677, a parte autora apresentou impugnação à contestação, 

todavia, não comprovou nos autos que a referida inscrição (ENERGISA 

MATO GROSSO) é inexistente ou indevida. Assim, não restou comprovado 

que o débito anterior ao discutido neste processo, é ilegítimo. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro 

teor da referida súmula é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 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: 1001492-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001492-26.2020.8.11.0002 Promovente: RONISCLEI 

RODRIGUES DE SOUZA Promovido: VIVO S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos (ID 29355827). Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 
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podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON LEITE DA COSTA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001604-92.2020.8.11.0002 Promovente: ADELSON LEITE 

DA COSTA Promovido: OI S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o 

reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu nome por 

suposto débito no valor de R$ 439,32 (quatrocentos e trinta e nove reais e 

trinta e dois centavos), contudo informa que desconhece a dívida. O 

Reclamante ainda menciona em sua inicial o seguinte (ID 28123599 - 

fls.06): “De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito 

algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.” (grifo acrescido). A 

reclamada em sua contestação alega que o autor possui linha telefônica 

em seu nome sendo nº 65 F2433861 / 36925823,que linha possui 

consumo regular e alguns pagamentos de faturas, e que restou 

inadimplente. 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. Todavia, em sua impugnação 

a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa a 

questionar a existência de relação jurídica, sustentando que não contratou 

os serviços da requerida (impugnação ID 29563741 - mov. – páginas 03): 

“Inconcebível, pois, que a ré trate seus negócios com tamanha 

informalidade ao ponto de não ter documentos que de amparo legal/moral 

aos seus procedimentos v.g: CONTRATOS DE ADESÃO, DOCUMENTOS 

PESSOAIS, COMPROVANTES DE ENDEREÇO, HOLERITE, ETC, ensejadores 

do suposto negócio jurídico, e que, dariam força probante à exigibilidade 

do débito atacado.” (grifo acrescido). Tendo em vista a narrativa inicial do 

autor, facilmente se percebe que em nenhum momento o Reclamante alega 

desconhecer a relação jurídica existente entre as partes, apenas 

demonstra irresignação quanto ao débito, mencionando apenas que 

desconhece o débito. Assim, em um primeiro momento a parte autora alega 

desconhecer apenas o débito. 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, não possuía débito, portanto, 

reconhecendo implicitamente 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 do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA 

SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo 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: 1001641-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001641-22.2020.8.11.0002 Promovente: MANOEL 

RODRIGUES DA SILVA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido 

com a negativação do seu nome por suposto débito no valor de R$ 119,97 

(cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), contudo alega que 

nunca houve de sua parte qualquer negócio firmado com a Reclamada 

(conforme ID 28135581 – fls.08). A reclamada em sua contestação alega 

que as partes firmaram contratos de prestação de serviços por meio dos 

quais a parte autora habilitou linha telefônica 65996638708 que ocasionou 

a emissão de faturas mensais, sendo que restou inadimplente com suas 

faturas. Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação 

do nome da parte requerente pela empresa requerida. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia de contrato, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e/ou a 

origem do débito que o banco alega que restou em aberto, e na ausência 

de comprovação de contratação e licitude de valores, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante 

para a referida contratação. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 
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documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. No que concerne aos supostos danos morais sofridos, em 

análise ao extrato de restrições apresentado no ID 29699748 – fls.17, 

verifica-se que a parte requerente possui outras restrições lançadas e 

que não foram comprovadas pela autora que são ilegítimas. Friso: Na 

contestação a Reclamada colacionou (fls. 17) extrato de restrições em 

que possui registrados 03 (três) protestos em nome da parte autora. O 

autor apresentou impugnação à contestação (ID 29734486), todavia, 

sequer rebatei o referido documento juntado pela empresa de telefonia. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO 

PAGO. ENDOSSO-MANDATO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO 

ENDOSSANTE. PAGAMENTO DIRECIONADO A EMPRESA DIVERSA. 

CULPA DA AUTORA NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE 

PROTESTOS PRE-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385, DO STJ. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006130298, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado 

em 28/06/2016). E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARA-TÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

385. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

MANTIDA. Descabe a condenação por danos morais em razão da 

inscrição indevida quando há outra anotação negativa que produz o 

mesmo efeito das procedidas pela demandada. Aplicação da Súmula 385 

do STJ. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066849761, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 29/10/2015). 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, 

não foi comprovado nos autos que os referidos apontamentos são 

indevidos. Desse modo, não é possível presumir que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DAS DORES MOTA SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001738-22.2020.8.11.0002 Promovente: ELIZABETE DAS 

DORES MOTA SALVADOR Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 330,92 (trezentos e trinta reais e noventa e 

dois centavos), sendo que não solicitou e nem adquiriu nenhum produto ou 

serviço junto a empresa Reclamada. Contesta a requerida e sustenta que 

a autora se utiliza de cartão de crédito, tendo serviços contratados junto a 

empresa Reclamada, que a inclusão do nome da autora nos cadastros 

restritivos foi licita, por existir dívidas não pagar tempestivamente. Ao final 

pleiteia pela improcedência dos pedidos autoral. Cabia à requerida 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à contestação: Proposta 

de adesão (devidamente assinado), cópia de documentos pessoais (RG), 

cópia de holerite – ID 29405302, faturas de consumo ID 29405300. 

Conforme dito, o autor em sua petição inicial afirma que não realizou 

contrato com o Reclamado. A parte autora não apresentou impugnação à 

contestação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados 

à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de 

fraude na contratação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 
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conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em 

havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e 

a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMERSON LUIZ DE ALCANTARA GONZAGA (REQUERENTE)

ANA JANDIRA DE ALCANTARA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAI LIMA SALES OAB - MT18362/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001868-12.2020.8.11.0002 Promovente: ANA JANDIRA DE 

ALCANTARA PEREIRA AMERSON LUIZ DE ALCANTARA GONZAGA 

Promovido: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME Vistos. Da 

análise detida dos autos em especial ao noticiado pelo patrono do 

Requerente em sede de audiência de conciliação, constata-se que o 

reclamante AMERSON LUIZ DE ALCANTARA GONZAGA, FOI DETIDO no 

dia da referida audiência, tendo sido juntado mandado de prisão conforme 

ID 29496554. Não se tem notícia nos autos de que o autor já fora colocado 

em liberdade. O artigo 8º, da Lei nº 9.099/95, estabelece quem pode ser 

parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiais: 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. Cabe registrar que a legitimidade 

das partes é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer 

tempo e em qualquer grau de jurisdição e até mesmo reconhecida de ofício 

pelo julgador. De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: IV - quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Ante o exposto, 

julgo e declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PIO DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001638-67.2020.8.11.0002 Promovente: VICENTE PIO DE 

SIQUEIRA Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida, que buscou a 

empresa Reclamada para solucionar a questão pois estava sendo 

cobrado injustamente, que a inclusão seria indevida. A requerida, em sua 

peça de bloqueio alega que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviço por meio do qual a parte Autora habilitou linha telefônica (65) 

9.9925 -8490, que ocasionou a emissão de faturas mensais, que o autor 

deixou de quitar suas faturas referente aos meses de agosto a outubro de 

2017, sendo sua linha cancelada definitivamente em 27/12/2017. A 

empresa Reclamada ainda junta em sua contestação os seguintes 

documentos: Termo de adesão (assinado) e cópia de documento pessoal 

do autor (ID 29678952). Na impugnação à contestação (ID 29725366), o 

autor menciona que de fato em outra oportunidade realizou contrato de 

prestação de serviços com a Reclamada, mas encontra-se extinto e 

adimplindo, que o termo de adesão apresentado pela empresa carente de 

informações. A parte Reclamada demonstrou que o autor possui vínculo 

com a empresa, sendo que tal fato não foi negado pelo autor. Embora na 

impugnação à contestação o autor tenha dito que quitou suas faturas do 

contrato que possuía junta a Requerida, não apresentou documentos 

comprobatório de suas alegações. Presentes indícios substanciais de que 

os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, 

de que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Ademais, o 

juiz não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte autora informe, que não possui nenhum débito, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual não se desincumbiu. Como anotado, a parte 

reclamada juntou documento no qual é possível verificar a existência de 

débito em nome da parte autora. A reclamante não provou a quitação de 

tais débitos. A existência da relação contratual entre as partes é fato 

incontroverso, contudo, a reclamante não comprovou a regularidade de 

pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Ademais, 

entendo que, não restou comprovada a existência de má-fé na conduta da 

parte requerente. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. 

Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para 

condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador 
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da inscrição objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001712-24.2020.8.11.0002 Promovente: ANDREIA 

CRISTINA SILVA LEITE Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito de maneira indevida por diversos valores, pois alega que jamais 

contraiu dívidas com a empresa e não firmou contrato com a mesma. A 

parte reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviço por meio do qual a autora 

habilitou linha 65999315612 o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais, restando faturas inadimplidas. Destaco que a empresa juntou: 

Faturas de consumo (ID 29699774) e relatório de chamadas originadas e 

recebidas (ID 29699772). Pelas provas acostadas ao feito ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela empresa 

requerida (ID 28154136). Apesar das alegações da empresa, não foram 

juntadas provas robustas e eficazes a ponto de demonstrar que a autora 

fora realmente a responsável pela linha 65999315612 que originou os 

débitos, ora debatidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato ou até mesmo gravação 

telefônica onde registra que a autora contratou os serviços prestados 

pela empresa, comprovando a relação jurídica. Cabe ao requerido que 

alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há 

dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que o requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais) pois a autora possui 

demais restrições que não foram comprovadas serem ilegítimas. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos objetos das restrições 

ora impugnadas, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a 

pagar a parte reclamante R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos 

cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da 

parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DE AMORIM GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001726-08.2020.8.11.0002 Promovente: BENEDITA 

CONCEICAO DE AMORIM GODOY Promovido: OI 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 
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provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito 

Sustenta o reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu 

nome por suposto débito no valor de R$ 769,18 (setecentos e sessenta e 

nove reais e dezoito centavos), pois alega que não existia nenhum débito 

muito menos contratação dos serviços cobrados. A reclamada em sua 

contestação alega que a negativação foi referente ao débito originado 

através da linha nº 65 – 3694-0427, e instalada no endereço Rua Trinta e 

sete, quadra 29, Jardim Eldorado, Cuiabá/MT, que os serviços foram 

efetivamente disponibilizados, sendo cobrados de forma legitima. Ao final 

pugna pela improcedência dos pedidos autoral. A Reclamada não anexou 

aos autos documentos comprobatórios de suas alegações. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação conforme ID 29770471. 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 de relação jurídica que 

motivou a negativação, vez que a parte autora nega a contratação. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo como irrefutável a 

prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), 

a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 28157886) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL?. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001716-61.2020.8.11.0002 Promovente: ANDREIA 

CRISTINA SILVA LEITE Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, 

conforme petição digitalizada no ID 29595140. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ELIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001687-11.2020.8.11.0002 Promovente: UESLEI ELIAS DE 

ARAUJO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito A 

parte reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no 

valor de R$ 93,83 (noventa e três reais e oitenta e três centavos), pois 

informa que não reconhece o débito e não consumiu os serviços 

cobrados pela empresa Requerida. A reclamada, em sua peça de 

bloqueio, alega que a parte autora realizou a contratação do serviço de 

telefonia móvel, na modalidade Vivo Controle, número (65) 999248759, 

sendo encerrado por inadimplência. A Reclamada colacionou aos autos 

áudio de gravação onde o autor contrata o plano oferecido pela empresa 

Ré, e confirma todos os seus dados pessoais, sendo: Data de 

nascimento, endereço completo, CEP, nome da mãe. A Autora apresentou 

impugnação à contestação ID 29895532. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 
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ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os 

contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido 

contraposto da Reclamada para condenar a parte reclamante ao 

pagamento do respectivo débito gerador da inscrição objeto desta 

demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do seu 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso 

a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002004-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAUANA JUDITE SILVA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS DONA DO LAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002004-09.2020.8.11.0002 Promovente: THAUANA JUDITE 

SILVA MESQUITA Promovido: LOJAS DONA DO LAR LTDA 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. Preliminar - Da justiça gratuita No caso dos 

autos, pretende a parte reclamada para que seja negado o pedido de 

concessão de assistência judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao 

pedido de concessão do beneficio da justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 

9.099/1995, isenta os processos de custas no primeiro grau de jurisdição 

nos Juizados Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita deverá ser apreciada no exame de eventual recurso 

inominado. Assim, não há em se falar em indeferimento de tal pedido neste 

grau de jurisdição. Mérito Narra a parte autora que no dia 30/12/2019 

adquiriu na loja da Reclamada um armário de cozinha que seria dado de 

presente de casamento para sua irmã, que a compra se deu por conta de 

publicidade feita em outdoors e televisão que afirma que a entrega seria 

em 24 horas e a montagem em até 2 dias úteis. Que o produto foi entregue 

apenas no dia 06/01/2020, após sete dias da compra que a Reclamada 

não cumpriu com o prazo de 02 dias para montagem. Que procurou o 

Procon. Ao final pleiteia por danos morais no importe de R$10.000,00 (Dez 

mil reais). A Reclamada em sua peça de bloqueio sustenta que respondeu 

a reclamação da autora feito no Procon e que procedeu com a montagem 

do móvel, que o produto foi adquirido em período festivo sendo que 

entregou e montou o móvel em menos de 30 dias, que não há falha na 

prestação de serviço. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos 

autoral. Pois bem. Com efeito, em que pese as razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. A autora não comprovou 

nos autos que a Reclamada havia lhe garantindo a entrega do produto em 

24 horas conforme narra em sua inicial, o registro fotográfico juntado aos 

autos ID 28270426, não se torna eficaz a ponto de demonstrar que tal 

anúncio foi feito no período em que a autora realizou a sua compra. Para 

que seja configurado o dever de indenizar, mister a presença 

concomitante dos requisitos norteadores da responsabilidade civil, quais 

sejam, a existência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal 

entre os dois primeiros fatores, o que não foram provados. Desta forma, a 

situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, 

vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em 

dano moral, o produto adquirido somente foi entregue 07 (sete) dias após 

a compra, onde tal circunstância enseja mero aborrecimento ou dissabor, 

e ainda que, que tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores 

danos a parte reclamante. O dano moral para ser caracterizado, assim 

como no caso de dano material, há que se provar a existência de ato ilícito 

por parte do ofensor, nexo causal entre o dano e o ato ilícito, e a culpa ou 

dolo do ofensor. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Logo, 

inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o 

elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido 

com a reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não 

podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pela parte 

autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. 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. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Ademais, 

é cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a 

parte reclamante, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, portanto 
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alegando o dano sofrido, cumpre que as demonstre através da 

apresentação de documentos necessários para o julgamento de seu 

processo, o que não o fez. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

de Direito. 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: 1002037-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002037-96.2020.8.11.0002 Promovente: GEAN CARLOS 

ROCHA DE OLIVEIRA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao requerimento da Reclamada referente 

designação de audiência de instrução e julgamento (conforme termo de 

audiência – ID 29645849). Destaco que a demanda em tela prescinde de 

realização de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa 

sobre fatos que são apurados e provados essencialmente por prova 

documental, inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o 

mesmo se limita a provar negativação indevida. Nesse entendimento: 

Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência? (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89). ?Constantes dos autos elementos de prova documental 

suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia? 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Mérito No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por valores de R$ 1.154,96 

(um mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), pois 

alega que nunca assinou o contrato e que nunca teve nenhum vínculo com 

a Reclamada. Contesta a requerida, aduzindo que os débitos alegados 

como desconhecidos são pendencias financeiras referente a UC 804643, 

situada na Rua Francisco Alberto Curvo, 03, bairro Cristo Rei, Várzea 

Grande/MT, que a autora realizou termo de confissão de dívidas relativos 

aos débitos em aberto. 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, sendo eles: - Termo de Confissão 

de Dívida (assinado) - Cópia de documentos pessoais (CNH) – ID 

29740881 - Ficha Cadastral - histórico de contas – ID 29740885 Não 

houve impugnação da autora relativo à contestação e documentos 

apresentados pela Reclamada. A Reclamada comprovou de maneira 

efetiva que os débitos objeto de cobrança são oriundos de unidade 

consumidora que estava sob a titularidade da autora. Tenho que não 

restaram dúvidas quanto à 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. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou de maneira especifica o contrato de parcelamento apresentado. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito e a 

responsabilidade da autora em relação aos débitos da unidade 

consumidora, certamente seria condenada em danos morais, causando 

um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por 

cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da 

Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo 

débito gerador da inscrição objeto desta demanda, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros 

de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Decisão 

sujeita à homologação 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. 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 
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quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002851-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DA SILVA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002851-11.2020.8.11.0002 Promovente: CONCEICAO DA 

SILVA BESSA Promovido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde a Autora aduz que em 01/2020 

recebeu fatura com débitos indevidos e, diferentes regiões do país, seja 

de Osasco e Praia Grande, sem a sua anuência no valor de R$ 319,77 

(trezentos e dezenove e setenta e sete centavos), que mesmo ciente a 

Reclamada não deu resposta efetiva, que não usufruiu do serviço. Ao 

final pleiteia pela declaração de inexistência de débito, bem como, 

condenação do banco Reclamado em danos morais na quantia de 39 

(trinta e nove) salários mínimos Em defesa, a requerida aduz que em 

08/01/2020 entrou em contato com o banco Reclamado pra contestar 

despesas realizadas em seu cartão de crédito, que por motivo de 

prevenção o banco efetuou o bloqueio do cartão, e efetuou o estorno das 

compras contestadas pela autora. É o necessário. Fundamento e decido. 

Mérito. 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. Em relação ao pedido 

de inexigibilidade de débito, verifica-se, que a requerida já adotou todas 

medidas necessárias para evitar futuras cobranças, pois realizou o 

cancelamento do débito lançado na fatura do cartão de crédito, assim 

como já efetuou a devolução da quantia cobrada, com isso, tenho que 

análise deste pedido resta por prejudicado. Destarte, não mais existe a 

celeuma quanto ao valor cobrado pela requerida, restando apenas 

analisar a ocorrência de dano moral, o que não deve prosperar, pois não 

existe nos autos nenhuma prova que demonstre que a ocorrência do fato 

discutido na lide lhe tenha causado algum prejuízo além do material, que 

por sua vez já ressarcido pela instituição financeira. Apesar do 

aborrecimento pelo qual a parte requerente alega ter passado, não tem ele 

a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há 

provas que a cobrança encaminhada pela parte requerida lhe causou 

qualquer prejuízo, pois não sofreu qualquer tipo de cobrança vexatória, 

com isso, não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, 

não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado 

nenhum de seus atributos da personalidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. 

FATO COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO 

DESCONHECIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTORNO 

REALIZADO PELO BANCO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TRU/MT – RI 8011703-39.2019.811.0001 , 

Juiz-Relator: Valmir Alaércio dos Santos, data do julgamento: 19.07.2019) 

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa 

um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar 

ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do 

nobre instituto. Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

opino pela improcedência dos pedidos iniciais. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia 

Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 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: 1001321-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DE ARRUDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001321-69.2020.8.11.0002 Promovente: ELISANGELA 

CRISTINA DE ARRUDA LIMA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Narra a Autora que é 

titular de unidade consumidora 626473843, que no dia 15/10/2018 sua 

energia foi suspensa devido fatura o valor de R$ 2.470,03 (dois mil 

quatrocentos setenta reais e três centavos), e que assim que teve 

conhecimento do valor da fatura procurou o PROCON, pois naquele mês 

não possui pendencia de pagamento de faturas, que após 14 dias sem 

energia elétrica a Reclamada reconheceu o erro e cancelou a fatura 

abusiva restabelecendo a energia na residência da autora. A Reclamada 

em sua peça de bloqueio aduz que o não pagamento de fatura autoriza o 

corte de energia elétrica, que é incontroverso o fato da suspensão do 

fornecimento ter sido realizado devido a inadimplência da fatura de 

consumo mensal não havendo qualquer vedação. Pleiteia pela inexistência 

de dano moral e a consequente improcedência dos pedidos autoral. Pois 

bem. A Reclamada anexou aos autos os seguintes documentos: Ficha 

cadastral (ID 29883735) e histórico de consumo (ID 29883738). Em 

contrapartida, a parte autora juntou em sua inicial reclamação realizada no 

PROCON (ID 28066752) onde impugna a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica em sua residência, bem como a fatura recebida no valor 

de R$ 2.470,03 (dois mil quatrocentos setenta reais e três centavos), onde 

possui a resposta da ENERGISA refaturando a fatura do 08/2018. A 

autora menciona que somente após a reclamação no PROCON, a 

Reclamada reconheceu o seu erro e refaturou a cobrança promovendo o 

restabelecimento de sua energia elétrica. A Reclamada em sua 

contestação apenas sustenta que o corte foi devido ante o inadimplemento 

de fatura, todavia, não rebate de maneira especifica as alegações e 

documentos juntados pela arte autora, sobretudo a reclamação feita no 

PROCON, no que tange ao recebimento de cobrança no valor de R$ 

2.470,03 (dois mil quatrocentos setenta reais e três centavos). A 

Reclamada não demonstrou a legalidade da cobrança imposta à Autora. 

Dessa forma entendo que a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica na residência da autora ocorreu de maneira indevida. Assim sendo 

restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. Não havendo prova em contrário, reputa-se verdadeira 

a alegação da autora, que narra que permaneceu durante 14 dias sem 

energia elétrica. Ganha relevo no sistema processual o exame da prova 
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conforme a chamada redução do módulo da prova, que se funda na 

verossimilhança das alegações feitas pelas partes, abrandando, por 

consequência, a exigência de prova irrefutável. Na hipótese vertente, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram, aliados à prova produzida 

pelo reclamante e à fragilidade da prova da reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na inicial. Reconhece-se, 

portanto, a falha na prestação do serviço, o que lhe gerou prejuízos. 

Desse modo, não havendo prova em contrário, imperioso concluir que 

ocorreu falha na prestação de serviço da reclamada, que não investiu 

esforços para restabelecer os serviços de energia elétrica. É responsável 

a concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos 

decorrentes da falha na prestação de serviços, quando o usuário está em 

dia com o pagamento das contas, tendo em vista constituir ato ilícito, 

caracterizador do dano moral. A interrupção indevida do fornecimento de 

energia elétrica gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e 

humilhação que configuram dano moral, que independe de prova e decorre 

do próprio fato ilícito. Confira-se, a respeito do assunto, a título 

exemplificativo, a seguinte decisão: RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 0014333-12.2016.811.0002; 

Juiz Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos; julgado em 20/06/2017) (grifo 

nosso). 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. Não há informações acerca das condições 

econômicas da reclamante. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica, gera substanciais transtornos e constrangimentos. A reclamante 

não contribuiu para o evento danoso. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência parcial do pedido para: 

condenar a reclamada pagar a reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização pelo dano moral, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir desta data. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1001725-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001725-23.2020.8.11.0002 Promovente: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA proposta por IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Aduz a 

parte autora ser titular de unidade consumidora 6/2144939-2, que no dia 

04 de janeiro de 2020 sua residência sofreu dano elétrico devido a queda 

e oscilação de energia , queimando sua geladeira Brastemp, sendo 

prejuízo no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais). Que procurou 

a Reclamada de maneira administrativa solicitando vistoria de campo e 

ressarcimento de danos elétricos, todavia, não obteve êxito. Sustenta a 

Reclamada em sua pela de bloqueio que o processo administrativo foi 

indeferido visto que de acordo com o relatório de interrupções não houve 

nenhum registo de perturbação no sistema elétrico da parte autora no 

período alegado na inicial. Pois bem. Cabe frisar que responsabilidade do 

fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 

do CDC). A reclamada, portanto, responde pelos danos causados a 

eletro-eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de 

terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. 

Diferentemente do alegado na contestação, comprovado está o nexo 

causal entre a queima do aparelho da reclamante e a ineficiência do 

sistema de proteção da rede elétrica mantida pela Reclamada, que 

propiciou a sobretensão, causadora direta dos danos. A queima do 

aparelho da parte autora é fato incontroverso. A Reclamada não 

apresentou nenhum documento condizente com o alegado na inicial, e 

inclusive negou a vistoria em campo solicitada pelo autor conforme ID 

28157438. Tenho que existe verossimilhança na alegação da parte autora, 

que demonstrou com o orçamento de assistência técnica que seu 

aparelho sofreu danos elétricos devido à descarga elétrica conforme 

ID28157436. O defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia 

do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é dever desta 

garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal 

(art. 22 do CDC). Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARGA DE ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. 

QUEIMA DE TELEVISOR. DANO MATERIAL EXISTENTE. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003188984, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003188984 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2012)Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Dessa forma, 

comprovado o defeito no serviço, os danos e o nexo de causalidade, 

verifica-se que há dever da reclamada de suportar os custos do conserto 

do Refrigerador Brastemp, no valor total de R$ 890,00 (oitocentos e 

noventa reais). Friso que a Reclamada, não impugnou de maneira 

especifica os documentos apresentados pela parte autora em sua inicial 

sobretudo em relação ao parecer técnico apresentado. No que tange ao 

dano moral pleiteado tenho que são devidos, a autora demonstrou que 

buscou solução de seu problema perante a empresa Ré, inclusive teve o 

seu pedido administrativo indeferido conforme consta no ID 28158292. No 

caso em apreço, trata-se de bens de uso na atualidade cujo reparos não 

foi prontamente autorizado pela empresa requerida, embora a 

consumidora tenha apresentado laudo técnico informando que o bem 

havia sido danificado pela descarga elétrica. Ainda, a consumidora 

comprovou que procurou a empresa na via administrativa, sem que seu 

problema fosse solucionado. Destarte, entendo que neste caso o dano 
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moral restou configurado pelo descaso da empresa em resolver o 

problema. Reconhecido o dever de indenizar. Neste sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL Recurso Cível Nº 

0065472-40.2015.811.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente: Ana Paula Dias de Campos Recorrido: Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TELEVISÃO 

DANIFICADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA 

CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 654724020158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2016, Publicado no DJE 

26/08/2016). No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido 

inicial para: a) condenar a reclamada a pagar a parte autora, a título de 

danos materiais, o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção 

monetária pelo INPC devidos da data do evento danoso; e b) condenar a 

empresa ré ao pagamento à parte autora, a título de danos morais, a 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês contado da citação, 

e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/99. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 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: 1003552-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO SILVA LINS (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1003552-69.2020.8.11.0002 Promovente: ADEILDO SILVA 

LINS Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória conforme o art. 355, I do CPC. Registro, inicialmente, 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 Sustenta o 

reclamante que foi surpreendido com a negativação do seu nome por 

suposto débito no valor de R$ 249,57 (duzentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos), pois alega que jamais utilizou os serviços da 

Reclamada. A reclamada em sua contestação alega que a parte autora 

realizou contratação dos serviços referente a linha (65) 996784677, que 

ficou ativa pelo período de 05/10/2016 até 25/05/2017, que possui extenso 

consumo e histórico de pagamento, sendo que restou inadimplente com 

suas faturas. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos autoral. A 

Reclamada anexou aos autos apenas, relatório de chamadas, e faturas de 

consumo. A parte autora apresentou impugnação à contestação conforme 

ID 30400446. 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 de 

relação jurídica que motivou a negativação, vez que a parte autora nega a 

contratação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo 

como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 

186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em 

promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação 

efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos 

prejuízos imateriais impingidos em face da Reclamante. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor (ID 28823797) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO ?

DANO MORAL?. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINA QUEIROZ DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002876-24.2020.8.11.0002 Promovente: CEZINA QUEIROZ 

DOS SANTOS Promovido: RN COMERCIO VAREJISTA 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. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Preliminarmente Indefiro o pleito de ilegitimidade passiva suscitado pela 

Reclamada, vez que a compra do aparelho celular fora feita no 

estabelecimento da Reclamada, bem como, os carnês de cobrança estão 

em nome da empresa Ré. Mérito Narra a autora que ealizou a compra de 

um aparelho celular SAMSUNG J4 PLUS 32GB J415G RS, que a compra 

fora realizada no crediário em 12 vezes de R$ 81,15, que após o 

pagamento da sétima parcela recebeu ligação da loja dizendo que estava 

com as parcelas em atraso. Que foi até a loja e verificou que seu carnê 

estava em nome de terceiro, que procurou o PROCON requerendo a troca 

de titularidade de seus boletos bem como o abatimento dos valores já 

quitados tendo como resposta de que as parcelas 01 e 06 estavam em 

aberto e que era preciso quitar. Alega que fez boletim de ocorrência, pois 

sempre pagou suas parcelas e inclusive as parcelas de 01 a 07 já 

estariam pagas. A reclamada sustenta que a parte autora é cliente da 

Reclamada haja vista ter realizado a compra do aparelho celular, sendo 

que o financiamento da compra fora feito pelo banco Losango e as 

supostas cobranças indevidas são provenientes do banco Losango. 

Pleiteia pela inexistência de danos e a consequente improcedencia dos 

pedidos autoral. Pois bem. A Reclamada informa em sua contestação que 

não foi a responsável pela cobrança feita à parte autora, todavia, todos os 

carnês referente às parcelas juntados pela autora, estão em nome de 

Ricardo Eletro, ressalto que na própria contestação, a Ré afirma que 

compra fora realizada em sua loja. A parte autora anexou aos autos 

comprovante de pagamentos (ID 28601727), onde registram os 

pagamentos das parcelas 01 a 07, todos com suas respectivas datas de 

pagamentos, ou seja, merece prosperar o pedido de declaração de 

inexistência de débitos (referente as parcelas 01 a 07) tendo em vista os 

comprovantes juntados pela autora e não impugnados pela Ré. Quanto 

aos danos morais pleiteados, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante ao se deparar com cobranças indevidas e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. É cediço que o mero descumprimento contratual, assim 

como a mera cobrança indevida, por si só, não ensejam reparação por 

danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova tentou a 

resolução do problema na seara administrativa (conforme reclamação no 

PROCON ID 28601728), sem êxito, tal situação configura descaso da 

prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

decido pela parcial procedência da pretensão inicial, para: 1) DETERMINAR 

que as parcelas 08 – 09 – 10 – 11 e 12 sejam emitidas em nome da 

Autora, 2) DECLARAR inexistentes os débitos referentes às parcelas 01 – 

02- 03- 04- 05- 06 e 07; 3) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019669-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BUSTAMANTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

. Processo Nº: 1019669-72.2019.8.11.0002 Promovente: LUCIANO 

BUSTAMANTE DE SOUZA Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos (ID 29165252). Diante da contumácia da 

parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 
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custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003287-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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 Nº: 1003287-67.2020.8.11.0002 Promovente: VINICIUS MARTINS 

TEIXEIRA Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de 

R$ 260,08 (duzentos e sessenta reais e oito centavos), sendo que 

desconhece os valores requerendo que seja declarada a inexistência de 

relação jurídica entre as partes. Contesta a requerida e sustenta que o 

Reclamante é titular de cartão de crédito BRADESCO SEGUROS NAC ELO, 

por meio do qual foram contraídos débitos que restaram inadimplidos, 

sendo que o valor negativado é referente a fatura com vencimento no mês 

de fevereiro de 2018. Cabia à requerida impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação: Proposta de adesão (devidamente 

assinado) – ID 30040286, e faturas de consumo conforme ID 30040282. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação ID 30376950, onde 

afirma o seguinte (fls.04): “Primeiramente, importante demonstrar que, a 

requerida não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o 

vínculo entre as partes, qual seja, contrato assinado. O requerente nunca 

teve nenhum vínculo junto a requerida, e novamente na impugnação, 

reafirma que a restrição foi indevida, pois desconhece tal cobrança.” 

(grifei). E ainda menciona que o documento juntado pela Reclamada não 

configura liquidez do débito. Pois bem. Tendo em vista os documentos 

juntados, e a total falta de impugnação específica da parte autora quanto 

aos documentos juntados pela banco Reclamado, tenho que o autor 

realmente possuía vínculo com o Réu e restou inadimplente com suas 

faturas. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados 

à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de 

fraude na contratação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa em 

conformidade com o pedido de danos morais, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em 

havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e 

a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004256-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004256-82.2020.8.11.0002 Promovente: IGOR OLIVEIRA 

DA SILVA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida pelos valores de R$ 

1.701,58 (mil, setecentos e um reais e cinquenta e nove centavo), vez que 

informa que não contraiu o débito. A empresa Reclamada em sua peça de 

bloqueio aduz que a empresa Via Varejo conhecida como “Casas Bahia” 

ou “Ponto Frio”, cedeu a titulo oneroso o crédito concedido ao autor para 

aquisição de uma m conjunto de armários de cozinha em 26 de outubro de 

2016, para pagamento em 12 parcelas no valor de R$ 152,80 (cento e 

cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sendo que o autor adimpliu 

somente as três primeiras parcelas. Ainda, na contestação foi juntado: 

Contrato de venda financiada (devidamente assinado) ID 30029396. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação ID 30363756, todavia, 

sequer impugnou de maneira específica os documentos apresentados 

pela Reclamada. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em 

vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, 

que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento 

que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora junto a 

empresa cedente. A parte reclamante não provou a quitação de tais 

débitos. A existência da relação contratual entre a autora e a cedente é 

fato incontroverso, vez que fora juntado aos autos proposta de adesão 

devidamente assinada, contudo, a parte reclamante não comprovou a 

regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004130-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALQUIRIA CARVALHO FERREIRA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004130-32.2020.8.11.0002 Promovente: EVALQUIRIA 

CARVALHO FERREIRA AGUIAR Promovido: VIVO S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Mérito Sustenta o reclamante que foi surpreendido 

com a negativação do seu nome por suposto débito no valor de R$ 94,75 

(noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), contudo alega que 

não contratou serviço de telefonia pós pago ou qualquer outro serviço da 

empresa Reclamada. A reclamada em sua contestação alega que a parte 

autora habilitou linha telefônica (65) 9815-8370, ocasionando a emissão de 

faturas mensais, sendo que restou inadimplente. 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, bem como, da relação 

contratual 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 impugnação à contestação foi apresentada 

conforme ID 30537734. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está sendo cobrado da parte Reclamante, entendo 

como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 

186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em 

promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação 

efetivada em face da consumidora), como também, em responder pelos 

prejuízos imateriais impingidos em face da Reclamante. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 
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indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Julgo improcedente o pedido contraposto. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004239-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VIEIRA LIMA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004239-46.2020.8.11.0002 Promovente: MARCIO VIEIRA 

LIMA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

conforme o art. 355, I do CPC. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelos valores de R$ 

260,75 (duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavo) e R$ 

153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), e que 

não contraiu tais débitos com a Reclamada sendo a restrição indevida. A 

empresa Reclamada em sua pela de bloqueio sustenta que os débitos são 

pendencias financeiras referente a 2606457-6, situada na Rua Rio de 

Janeiro, 02, bairro Joaquim Curvo, sendo que há diversas faturas 

pendentes de pagamento. 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 questionar a existência de relação jurídica, sustentando 

que não contratou os serviços da requerida (impugnação 30405975- 

página 10): “A indenização pleiteada, é decorrente da fraude praticada 

pelo Requerido (ATO ILÍCITO), vez que não entabulou o negócio jurídico, e 

, merecendo o ato ilícito de conduta do Requerido ser reparado.” (grifei). 

Assim, em um primeiro momento a parte autora alega desconhecer apenas 

o débito. Na contestação a Ré descreve a origem dos valores que 

ensejaram a inscrição e junta HISTÓRICO DE CONTAS (ID 30400803) que 

possuem diversos valores em aberto, e em consequência a Reclamante 

em sua impugnação aduz que não houve a comprovação do contrato 

entabulado entre as partes. 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, não possuía débito, portanto, reconhecendo 

implicitamente 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 do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADISON RILER RIBEIRO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002821-73.2020.8.11.0002 Promovente: ADISON RILER 

RIBEIRO DE ANDRADE Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 346,80 

(trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), pois alega que 

desconhece a dívida. Contesta a requerida aduzindo o autor possui 

débitos com a instituição, possuindo relação jurídica com o banco através 

de conta corrente na qual utilizava serviços do banco Reclamado, que no 
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momento da contratação optou por diversos serviços oferecidos, como 

cartão de crédito e cheque especial, sendo que os débitos que resultaram 

na inscrição são pertinentes à utilização do limite de cheque especial 

disponibilizado em sua conta corrente, sem que houvesse o devido 

adimplemento. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Proposta de abertura e movimentação de conta 

e cópia de documento psssoal (RG e CPF) conforme ID 30115451, bem 

como, extratos bancários. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora 

informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não 

se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no 

qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a parte 

reclamante não comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. 

Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em 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: 1002778-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1002778-39.2020.8.11.0002 Promovente: MANOEL DE 

SALES SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MANOEL DE SALES SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

64 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). Em breve síntese: 

Alega o autor ser responsável pela UC 6/1023600-8, que até o mês de 

agosto/2019 o seu consumo era de 110 kWh, que no dia 11/11/2019 

fizeram a troca de seu medidor onde consta no termo que o “cliente 

presente acompanhou equipe” mas que não estava presente e não 

acompanhou a substituição de seu medidor. Que o consumo foi subindo 

de forma considerada sendo que dezembro/2019 chegou a 610 KWh e 

janeiro chegou a 567KWh, que ficou sabendo de mais 02 faturas a titulo 

de recuperação de consumo com vencimento em 28/02/2020, que o 

consumo registrado pelo novo medidor está totalmente incompatível com 

os equipamentos da casa. Ainda, a parte autora alega que o medidor que 

substituiu o anterior apresenta irregularidades com consumo superior aos 

hábitos dos habitantes e dos equipamentos que possuem a casa. A causa 

em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu 

desate, é visível a necessidade de perícia, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os 

procedimentos afetos aos Juizados, consonante determina a norma 

inserta no Art. 2º da Lei 9.099/95. Em que pesem as alegações do 

reclamante é evidente que eventuais prejuízos materiais não podem ser 

deduzidos por simples análise dos documentos carreados nos autos, 

sendo certo que enquanto o consumidor dispõe de todo um sistema de 

proteção que nasce na Constituição da República e se materializa no CDC, 

aos fornecedores, pela mesma Norma Suprema, é garantido o devido 

processo legal, com acesso a ampla defesa e contraditório. Nessa esteira, 

a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004319-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FATIMA S BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004319-10.2020.8.11.0002 Promovente: LUCIANA FATIMA 

S BATISTA Promovido: SERASA S/A Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação 

indenizatória proposta por LUCIANA FATIMA S BATISTA em face de 

SERASA S/A, em apertada síntese, afirma a requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto ao 

Banco Itaucard S/A e que o SERASA não enviou notificação para seu 

endereço sendo pega de surpresa. A requerida por seu turno informou 

que realizou todas as notificações e acostou aos autos documentação 

para corroborar com suas alegações. Pois bem. Em análise detida dos 
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autos verifico que as notificações devem ser enviadas mesmo endereço 

declarado pelo Credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, 

conforme entendimento de nossos Tribunais. Além disso a parte autora 

não comprovou que na época dos fatos (agosto/2017) não residia no 

endereço em que a correspondência foi enviada. A parte Autora alega 

que não fora notificada referente ao débito no valor de R$2.978,64 (dois 

mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), 

incluso no órgão de proteção ao crédito em 18/08/2017, todavia, a 

Reclamada comprovou o envio de “comunicado” em 02 de agosto de 2017. 

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que cabe ao órgão mantenedor 

enviar a correspondência e que os dados dos consumidores devem estar 

atualizados junto ao órgão, vejamos RESP: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.608.051 - MT (2016/0002153-0) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO 

RECORRENTE : SERASA S.A ADVOGADOS : LUCIMARA RODRIGUES 

CORDEIRO - MT003961 USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A 

RECORRIDO : CARLOS SANTOS ADVOGADO : GILBERTO ALMEIDA E 

OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DANO MORAL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA ÉGIDE DO CPC/73. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRE AO 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO ENCAMINHAR A NOTIFICAÇÃO 

PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. A INCORREÇÃO DOS 

DADOS INFORMADOS NÃO LHE PODE SER IMPUTADA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 

CARLOS SANTOS (CARLOS) ajuizou ação de rito ordinário contra 

SERASA S.A. (SERASA), visando ao reconhecimento de invalidade da 

inscrição do seu nome em cadastros de restrição ao crédito por ausência 

de notificação prévia e, bem assim, ao recebimento de indenização pelos 

danos morais correspondentes. A sentença julgou improcedentes os 

pedidos por entender que o envio de notificação prévia ao endereço 

indicado pelo credor, seria suficiente para satisfazer a regra do art. 43, § 

2º, do CDC (e-STJ, fls. 165/171). A apelação interposta foi provida por 

decisão monocrática assim ementada: APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE 

DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS - 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO - AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - ART. 557, § 1º-A, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Se a 

notificação de lançamento em cadastro restritivo de crédito for enviada a 

endereço diverso, resta caracterizado o dever de indenizar, máxime se 

embasada em relação jurídica inexistente. No arbitramento a título de 

danos morais, leva-se em conta, de um lado, a capacidade econômica do 

ofensor enquanto que, de outro, as condições do ofendido, ainda com o 

foco no principio da razoabilidade (e-STJ, fl. 201). Essa decisão foi 

confirmada por acórdão que recebeu a seguinte ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRATICA QUE DEU PROVIMENTO Ã 

APELAÇÃO - ART. 557, § 1-A, CPC -AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS - 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO - AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - ART. 557,§ 1 0 -A, DO CPC -INCONFORMISMO 

DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO 

IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a 

notificação de lançamento em cadastro restritivo de crédito for enviada a 

endereço diverso, resta caracterizado o dever de indenizar, máxime se 

embasada em relação jurídica inexistente. No arbitramento a título de 

danos morais, leva-se em conta, de um lado, a capacidade econômica do 

ofensor enquanto que, de outro, as condições do ofendido, ainda com o 

foco no princípio da razoabilidade. Logo, o regimental de decisão que 

assim decide, monocraticamente, não comporta provimento. Irresignada, a 

SERASA interpôs recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional, aduzindo que (1) não pode ser responsabilizada 

civilmente por ofensa ao art. 43, § 2º, do CDC se efetivamente enviou a 

notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor que requereu a 

inscrição. Segundo sustentou, o órgão mantenedor do cadastro não tem a 

obrigação de verificar a veracidade das informações recebidas, como por 

exemplo, o endereço do devedor; (2) a indenização, caso não seja 

afastada, deve ser ao menos reduzida, pois a quantia fixada na origem, 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), seria excessiva; (3) o entendimento adotado 

pelo Tribunal de origem com relação aos dois temas destacados, conflita 

com a orientação fixada por esta Corte Superior nos paradigmas que 

indica. Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 253), o recurso não foi admitido na 

origem, tendo seguimento por força de agravo provido (e-STJ, fls. 

299/300). DECIDO. O recurso merece provimento. De plano, vale pontuar 

que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de 

admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os 

termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. (1) Notificação prévia A Segunda Seção, no 

julgamento de recurso representativo de controvérsia, fixou que a 

notificação prevista no art. 42, § 2º, do CDC, deve ser enviada ao 

endereço fornecido pelo credor. Direito processual civil e bancário. 

Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia 

notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao 

consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do 

envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do art. 

543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de 

inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, 

basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência 

notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, 

sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser 

dirigida ao endereço fornecido pelo credor. (REsp 1083291/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 20/10/2009) No caso dos 

autos, segundo consignado na sentença, a notificação foi encaminhada 

para o endereço informado pelo credor, não havendo, portanto, como 

responsabilizar a SERASA. (2) Danos morais Acolhida a alegação de 

ofensa ao art. 43, § 2º, do CDC, fica prejudicado o pedido de redução dos 

danos morais. Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta 

decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao 

cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º) e honorários recursais 

(art. 85, § 11). Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial 

para restabelecer a sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de 

setembro de 2016. Ministro MOURA RIBEIRO, Relator (STJ - REsp: 1608051 

MT 2016/0002153-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Publicação: DJ 19/09/2016) Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 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 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1018238-03.2019.8.11.0002 Promovente: JANETE DO 

CARMO DA SILVA BRITO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Preliminarmente - Falta de interesse de agir O exercício do direito de 

ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. A 

parte autora aduz ser titular de UC 6/235606-1, que o consumo de energia 

elétrica era equivalente a 311 kWh mensais em torno de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), todavia recebeu fatura com vencimento em 

18/11/2019 no valor de R$ 553,36 (quinhentos e cinquenta e três reais e 

trinta e seis centavos), que o referido valor não condiz com sua realidade 

que labora o dia inteiro e retorno para sua residência somente no período 

noturno. Pleiteia pela suspensão da referida, bem como, danos morais no 

importe de R$ 20.000 (vinte mil reais). A Reclamada em sua peça de 

bloqueio sustenta que a medição da autora se dá de forma diversa pois é 

beneficiária do programa tarifa social, que tem utilizado mais energia que o 

programa abrange de forma que havendo consumo a contraprestação é 

devida. Que a autora é beneficiária do Programa Social do Governo 

Federal que lhe garante descontos proporcionais de acordo com seu 

consumo mensal de energia, ou seja, seguindo uma tabela de desconto, 

que de acordo com a tabela, caso o consumo seja menor que 30 kWh a 

mesma teria um desconto equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) 

em sua fatura, sendo que, conforme seu consumo se enquadra nos 

parâmetros fixados, o desconto é minorado. Que o consumo da parte 

Autora do mês impugnado foi acima de 400kWh o que fez o desconto ser 

cancelado. Pois bem. A Reclamada não juntou nenhum documento em sua 

contestação a ponto de comprovar suas alegações. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que o valor 

faturado supera em muito à média de consumo, não se apresentando 

plausível o reconhecimento do consumo das fatura ora impugnada, uma 

vez que, nos meses anteriores não ultrapassou 398 Kwh (no valor de R$ 

290,77 – fatura com vencimento em 16/03/2019 – conforme ID 26452327), 

além disso, a empresa Reclamada não juntou documentos hábeis e 

eficazes a ponto de comprovar o motivo justo do aumento abrupto de 

consumo. Ademais, verifica-se que foi emitida fatura com valor exorbitante 

em nome da consumidora, ora demandante, sendo que a concessionária 

não acostou aos autos nenhum elemento probatório que justifique tal 

cobrança. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, diante 

das regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação ao 

direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria ter 

apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor cobrado 

é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora 

em questão. Outrossim, no que tange ao pedido de danos morais, verifico 

que não houve ato ilícito da Reclamada. Assim, não é possível reconhecer 

que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida 

em sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, é 

importante destacar que o evento não culminou em outras consequências 

jurídicas que ensejariam indenização a título de danos morais. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica entre as partes, mas restando 

inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

DETERMINAR que a empresa ré promova o REFATURAMENTO da fatura 

relativa ao mês de Outubro/2019 – com vencimento em 18/11/2019 no 

valor de R$ 553,36 (quinhentos e cinqüenta e três reais e trinta e seis 

centavos), utilizando como base aritmética os consumos anteriores ao 

impugnado nesta demanda, e assim o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 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: 1008301-66.2019.8.11.0002 Promovente: NELSON EUGENIO 

VIEIRA Promovido: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Dispensada do relatório, passo de 

imediato ao parecer. 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 demandada embasou sua defesa principalmente 

na alegação de que as normas consumeristas não seriam aplicáveis ao 

caso em exame, porquanto a CASSI trata-se de entidade de autogestão 

em saúde, não sendo o demandante consumidor, mas associado da 

própria entidade (conforme ID 22944811). É verdade que o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento pela não aplicação do Código de 

Defesa ao Consumidor (Resp n. 1.283.483/PB) aos contratos de plano de 

saúde administrados por entidades de autogestão, porquanto inexistente 

relação de consumo, já que não visam lucro e constituem sistemas 

fechados, disponíveis a um grupo restrito de beneficiários, matéria que 

restou, inclusive, sumulada[1] pelo Tribunal Superior. Nesse sentido 

também já são as decisões proferidas no âmbito das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA. SISTEMA DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE 

DO CDC. SÚMULA 609 DO STJ. REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE FAIXA 

ETÁRIA. CONTRATO CELEBRADO ANTES A LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. 

CABIMENTO DO REAJUSTE APLICADO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM 

CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAR A 

EXCLUSÃO EXPRESSA DO EXAME. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA 

BOA-FÉ CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. 1. 

Consoante recente entendimento jurisprudencial, o sistema de atuação da 

ré, por autogestão, afasta a aplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. 2. 

Trata-se de ação em que a autora sustenta a abusividade da cláusula que 

prevê o reajuste na mensalidade do seu plano de saúde coletivo por 

adesão, após completar 66 anos, postulando o afastamento do reajuste de 

55,85% e devolução dos valores pagos. 3. O contrato foi celebrado entre 

as partes no ano de 1997, portanto, antes da vigência a Lei dos Planos de 

Saúde. Não evidenciada qualquer ilegalidade no reajuste, pois previsto 

contratualmente. Sentença reformada, no ponto. 4. Ressarcimento de 

valores relativos ao exame cuja cobertura foi negada, devido. 

Necessidade de informação quanto à expressa exclusão do 

procedimento. Obrigação decorrente da boa-fé contratual, prevista no art. 

422 do CC. Ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC/2015, enquanto fato modificativo e extintivo do direito postulado pelo 

autor e do qual não se desincumbiu. Provimento mantido. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007576648, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 16/05/2018) Portanto deve ser afastado a 

aplicação do CDC no presente caso, porém não afasta a possibilidade de 

ressarcimento, ora requerido, vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL CASSI. SISTEMA DE 

AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 608 DO STJ. SITUAÇÃO QUE, 

CONTUDO, NÃO EXIME O PLANO DE SAÚDE DE PRESTAR COBERTURA 

QUANDO INEXISTENTE PREVISÃO QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE O 

PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO AO PACIENTE. CASO EM QUE 

SEQUER FOI ACOSTADO AOS AUTOS O CONTRATO DE PLANO DE 

SAÚDE FIRMADO PELAS PARTES. ÔNUS DA RÉ. ROL DA ANS QUE, AO 

CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA RÉ, PREVÊ COBERTURA PARA EXAMES 

NOS CASOS DE REICIDIVA DE CÂNCER, AINDA QUE NÃO 

ESPECIFICAMENTE O EXAME REALIZADO PELO AUTOR. SENTENÇA 

MODIFICADA APENAS PARA AFASTAR O CDC. MANTIDA CONDENAÇÃO 

AO REEMBOLSO (R$ 4.400,00). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso 

Cível Nº 71007943616, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/05/2019) MÉRITO Em 

breve síntese: Alega a parte autora que é usuário dos serviços prestados 

pela Requerida e que em setembro de 2018 foi diagnosticado com pólipos 

que dificultavam a sua respiração, que e, 19/11/2018 foi submetido a uma 

cirurgia de septoplastia, sendo que após o procedimento sentiu muitas 

dores o que levou a buscar outro médico, sendo que houve a 

necessidade de realização de outra cirurgia em virtude de seu quadro 

clinico ter sofrido piora, onde haveria a necessidade de o uso de 

neuronavegador, auxiliando na execução do procedimento e evitando 

sequelas neurológicas graves. Que a Reclamada indeferiu o pedido de 

utilização do neuronavegador o por não constar na Tabela Geral de 

Auxílios – TGA de seu plano. Que a negativa da Reclamada gerou danos 

ao autor que apresenta séria dificuldade na respiração. Ao final, pleiteia 

pela disponibilização pela Requerida o tratamento indicado pelo 

profissional médico, bem como, dano moral no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). A Reclamada em sua contestação, sustenta que o pedido 

foi parcialmente autorizado e que restou indeferido tão somente a 

utilização do Neuronavegador não coberto pelo contrato, uma vez que não 

há previsão no Rol da ANS e na TGA do plano, e que com a interposição 

da ação e a intimação do deferimento da liminar, a Relamada reativou a 

autorização e autorizou a utilização do neuronavegador junto ao 

fornecedor credenciado da Clínica Femina. Pois bem, verifica-se das 

provas juntadas aos autos, a necessidade de realização de cirurgia com a 

utilização de neuronavegador, conforme solicitação medica acostada a 

inicial (ID 22065050), que aliás, sequer foi objeto de contestação. Assim, a 

procedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe. A 

lista de procedimentos elencados pela ANS, desde a edição da Lei nº 

9.656/98, é meramente exemplificativa e não taxativa, como dá a entender 

a reclamada em sua peça defensiva. Tal instrumento se constitui em 

referência quanto aos procedimentos básicos a serem cobertos pelos 

planos de saúde, não havendo se falar em qualquer ilegalidade quanto ao 

atendimento de procedimentos ali não descritos, como vem decidindo o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO ALEGADO 

EXPERIMENTAL. PROCEDIMENTO NÃO PRESVISTO NO ROL DA 

ANS/PARECERCFM. DESCABIMENTO. PARECER DO MÉDICO ASSISTENTE 

PELA NECESSIDADE E EFETIVIDADE DO TRATAMENTO. PLANO NÃO 

ESTÁ AUTORIZADO A RESTRINGIR AS OPÇÕES DE TRATAMENTO. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - A 

demandante pleiteou o custeamento de tratamento de modo a evitar a 

degeneração do tecido, perda de capacidade motora e posterior 

intervenção cirúrgica extremamente invasiva no joelho esquerdo e teve 

seu pedido negado pelo plano de saúde. II - A listagem da ANS, desde a 

edição da Lei 9.656/98, é meramente exemplificativa. Uma referência 

básica para uma cobertura contratual obrigatória mínima. Não pode servir 

de fundamento para isentar a operadora de prestar toda a assistência 

necessária ao tratamento da apelada, com base no melhor juízo do médico 

assistente. III - Tendo em vista o objeto do contrato do plano de saúde e a 

assistência integral devida, mediante a indicação médica especializada 

(parecer), a realização de procedimento de aplicação de "plasma rico em 

plaquetas" (PRP), não pode, sob a justificativa de o método ser 

considerado experimental, ser negado pelo plano. IV - O parecer médico, 

suficiente para resolver a lide, ainda é respaldado por diversas pesquisas 

que comprovam a efetividade do tratamento, perfazendo os elementos de 

comprovação científica dos precedentes do C. STJ. V - Agravo não 

provido. 3ª CÂMARA CÍVEL Agravo Legal na APELAÇÃO CÍVEL Nº 

369879-5 NPU: 0060720-62.2012.8.17.0001.Publicação DJe:18/08/2015. 

Destaquei. O procedimento descrito pela parte autora foi recomendado por 

seu médico como o mais indicado para o diagnóstico da enfermidade da 

qual é acometida, não se podendo aceitar a justificativa apresentada pela 

demandada para a negativa da cobertura em fornecer o referido aparelho. 

Ademais, inexistindo exclusão expressa ao tratamento da mencionada 

enfermidade no contrato firmado pelas partes, há que se reconhecer a 

abusividade quanto à negativa de cobertura dos procedimentos, exames, 

materiais e medicamentos necessários à cura. Neste sentido: PLANO DE 

SAÚDE - Negativa de cobertura de exames PET-CT SCAN pelos 

procedimentos não estarem previstos no Rol de Procedimentos 

Obrigatórios da ANS - Abusividade - Não excluindo o contrato o 

tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, 

exames, materiais e medicamentos necessários à cura- Precedentes do 

STJ e aplicação das Súmulas 96 e 102 do TJSP - Dano moral 

caracterizado - Correção monetária dos desembolsos - Recurso da 

requerida desprovido e recurso do autor provido.(TJ-SP 

10799775920168260100 SP 1079977-59.2016.8.26.0100, Relator: Alcides 

Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 11/10/2017, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2017). Destaquei. Com efeito, 

não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de 

saúde administrado por entidade de autogestão, nos termos do 

posicionamento jurídico adotado pela Segunda Seção do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Devem ser observados os princípios da função social 

do contrato e da boa-fé, nos termos dos art. 421 e 422, ambos do Código 

Civil. Ademais, o Código Civil determina que nos contratos de adesão, 

deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do 

artigo 423 do diploma citado. Quanto o dano moral, devemos observar o 
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que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: ?(...) 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.), dano moral que molesta a parte 

afetiva 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) (...)" Destarte, conforme 

ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido 

pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no 

âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: ?Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).? Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.? In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pela Reclamante para ver seu direito 

resguardado, visto a inércia da Reclamada na realização de fornecimento 

de materiais, não podendo ser considerado mero dissabor, ultrapassando 

a barreira do aborrecimento. Devemos levar em conta que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. Ante ao exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido, para o fim de: CONDENAR ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), pelos Danos Morais sofridos pela Reclamante, valor este a ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação válida. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA 

NO ID 22087163. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Evelyn Rubia 

Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 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: 1019579-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-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))

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1019579-64.2019.8.11.0002 Promovente: JOSE MARIO DE 

OLIVEIRA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE DÍVIDA PAGA c/c DANOS MORAIS POR MANUTENÇ ÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA proposta por JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA em 

desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. A parte autora alega que 

ingressou com ação judicial anteriormente face à Requerida (nº 0015432 

-17.2016.811.0002 – que tramitou neste juizado) sendo que o referido 

processo fora julgado improcedente após fase recursal. Sustenta que 

naquele processo foram feitos 04 (quatro) depósitos de R$ 600,00 

(seiscentos reais) relativo a dívida objeto da demanda, sendo que o Douto 

Magistrado havia determinado a suspensão da inscrição do nome do autor 

dos órgãos de proteção ao crédito. Nestes autos, o autor pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito no valor de R$2.124,49(Dois mil, 

cento e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), sendo o mesmo 

valor discutido nos autos nº 0015432 -17.2016.811.0002. No caso, 

dúvidas não há que a pretensão da parte autora se trata de reprodução 

que consta em ação anteriormente ajuizada (em 19/03/2016) mormente 

porque se trata da mesma restrição. Caberia à parte Autora manifestar 

naqueles autos nº 0015432 -17.2016.811.0002, requerendo a quitação do 

débito discutido, ante os depósitos efetivados. Outrossim, não há como 

proceder a declaração de inexistência de débito, se o valor já foi 

discutidos em outro processo. Com efeito, ressai dos autos a identidade 

dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, CPC), que o juiz conhecerá 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida 

a sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, 

uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, 

pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro 

caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a 

figura jurídica da litispendência e, por consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 

485, V, § 3º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juíza de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA 

SEM 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. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009638-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DIAS DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EMBARGADO)

MAURO SERGIO AMORIM DE ARAUJO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009638-90.2019.8.11.0002 Promovente: ELIZABETE DIAS 

DA SILVA Promovido: MAURO SERGIO AMORIM DE ARAUJO 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. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de Embargos 

de Terceiro, distribuídos por dependência, ajuizado por ELIZABETE DIAS 

DA SILVA em desfavor de NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, 

que por sua vez demanda contra MAURO SÉRGIO AMORIM DE ARAUJO, 

nos autos de Ação de Execução de Sentença nº 

8010722-75.2017.811.0002. Em síntese, a parte embargante argumentou 

no sentido de que é possuidora do bem alvo da pretensão de constrição 

judicial, sendo que pretende a preservação e manter-se na posse do 

veículo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa PXW0486, pois o bloqueio 

judicial se deu em razão do veículo se encontrar registrado em nome do 

Executado (daquele processo) MAURO SERGIO AMORIM. Alega que o Sr. 

MAURO SERGIO AMORIM é seu ex. marido e em ação de divórcio 

consensual ficou acordado de o referido veículo ficaria com a 

Embargante, sendo que sua transferência seria efetivada somente após a 

quitação do financiamento bancário. Dessa forma requer o desfazimento 

da ordem de constrição guerreada (NCPC, art. 674, caput). Vislumbro que 

no processo principal Placa: PXW0486 MT CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT, 

cuja constrição fora determinada por esse MM. Juízo, foi penhorada para 

satisfazer a sentença proferida naqueles autos em favor da empresa 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. A empresa NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA, apresentou contestação no presente 

Embargos de Terceiros (ID 23209762), em síntese alega que a Embargante 

não traz elementos contundentes capazes de atestar que o veículo lhe 

pertence e não ao executado, que juridicamente o veículo pertence ao 

executado não havendo razão para o desfazimento da penhora. O 

Embargado MAURO SERGIO AMORIM DE ARAUJO foi devidamente 

intimada dos embargos de terceiros opostos, todavia se manteve inerte ao 

chamado judicial conforme expediente ID 3120068. É a síntese. Pois bem. 

Compulsando de modo detido os autos juntamente com a petição inicial, 

constato total convergência entre os fatos narrados pela parte e os 

documentos por ela juntados, em especial, o termo de audiência de 

conciliação (relativo à ação de divorcio consensual entre as partes 

Embargante e Embargado), onde registra expressamente que quem paga 

as parcelas do veículo Placa: PXW0486 MT CHEVROLET/ONIX é a 

Embargante e atesta que o veículo é de sua posse desde então 

(25.09.2018). Havendo provas que apontam para a ocorrência da 

alienação do veículo e ausente comprovação de má-fé do Embargante, 

impõe-se a retirada da restrição judicial, vejamos entendimento 

jurisprudencial: EMBARGOS DE TERCEIRO. DESBLOQUEIO DE VEÍCULO 

JUNTO AO RENAJUD. PROVA DE BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. 1. 

A transferência da propriedade de bem móvel, segundo o regramento 

vigente, dá-se pela simples tradição, sendo que, no caso dos veículos, o 

registro no DETRAN possui finalidade meramente administrativa, 

porquanto, embora seja a forma mais simples de provar a propriedade do 

automóvel, tal prova é possível por meio de qualquer outro documento 

idôneo. Em princípio, tratando-se de alienação de veículo, cuja propriedade 

se transfere pela simples tradição, a inexistência de ônus e restrições 

pendentes no DETRAN na data da venda evidencia a boa-fé do terceiro. 2. 

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da 

demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas 

despesas daí decorrentes. (TRF-4 - AC: 50038530920174047009 PR 

5003853-09.2017.4.04.7009, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data 

de Julgamento: 02/10/2018, TERCEIRA TURMA) As argumentações 

formuladas pela parte embargante, em conjunto com os documentos 

acostados, guarnecem a verossimilhança das suas alegações quanto ao 

seu direito afirmado, principalmente dando conta de que o acordo 

(realizado quando da audiência relativo a ação de divórcio consensual) 

entre as partes envolvidas respectivamente se deu em datas anteriores a 

restrição judicial operada nos autos principais executivo. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo recebimento 

e ACOLHIMENTO DO EMBARGOS DE TERCEIROS para confirmar a tutela 

deferida (ID 22582272) e DETERMINAR o levantamento da restrição 

realizada por intermédio do sistema RENAJUD, que recaiu sobre o veículo 

Placa: PXW0486 MT CHEVROLET/ONIX, nos autos do Processo nº 

8010722-75.2017.811.0002. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018650-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE DE MAGALHAES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1018650-31.2019.8.11.0002 Promovente: ANTONIO VICENTE 

DE MAGALHAES NETO Promovido: BANCO BMG S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC/2015. - Mérito: Em breve síntese alega o autor o 

seguinte: Que lhe foi ofertado empréstimo consignado e que o pagamento 

do valor seria de forma parcelada com descontos direto na folha de 

pagamento, que em 28 de dezembro de 2009 teve creditado em sua conta 

o valor de R$ 1.029,60 (mil e vinte e nove reais e sessenta centavos) 

sendo a primeira parcela descontada em janeiro/2010 no valor de R$ 62,11 

(sessenta e dois reais e onze centavos). Que havia solicitado empréstimo 

com prazo de 36 meses, que os valores nunca cessam e que em contato 

com o banco, esse, se recusou a cancelar os descontos. Que não 

solicitou cartão de crédito e sim empréstimo consignado. Que já pagou 107 

parcelas que somam a quantia de R$ 6.645,77. Que já se passaram 08 

anos e ainda constam débitos em abertos, que nunca recebeu e nunca se 

utilizou de cartão de crédito. O Banco Reclamado sustenta que o autor 

firmou um contrato de cartão de crédito consignado, sendo liberado a 

quantia de R$ 1.523,00 com reserva de margem consignável para 

pagamento mínimo de R$ 84,59. Que foram realizados 11 saques. Que os 

valores dos saques foram disponibilizados em conta de titularidade da 

parte autora. Que o desconto em folha serve apenas para cobertura do 

pagamento mínimo o que gera incidência de juros sobre o saldo 

remanescente. Ao final pleiteia pela improcedência dos pedidos autoral. 

Houve impugnação à contestação conforme ID 28720658. Pois bem. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a contratação de cartão 

de crédito discutido conforme “Termo de Adesão/Autorização para 

Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” 

anexado no ID 28242659, documentos esses devidamente assinados pela 
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parte requerente comprovando. Na petição inicial o autor alega que não 

firmou contrato de cartão de crédito com o Requerido que por sua vez, 

anexa em sua contestação contrato para utilização de cartão de crédito, 

devidamente assinado. Ainda na petição inicial, o autor alega que teve 

creditado em sua conta corrente apenas TED no valor de R$ 1.029,60 (mil 

e vinte e nove reais e sessenta centavos), todavia, o banco comprova 

através de extratos outros valores, sobretudo de 11 saques que foram 

realizados. Na impugnação à contestação ID 28720659, o autor alega que 

o contrato juntado pelo banco é nulo, pois na época assinou contrato em 

branco e que foi preenchido posteriormente a sua assinatura e que no 

caso houve vicio de consentimento, todavia, não comprova tais 

alegações. Neste sentido: APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

VÍCIOS DE CONSENTIMENTO - PROVA - ÔNUS DE QUEM OS ALEGA. Os 

vícios de consentimento, que ensejam a anulação de negócios jurídicos, 

devem ser comprovados, de forma segura e robusta, por quem os alega. 

(TJ-MG - AC: 10035071095455001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de 

Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/04/2014) Assim, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. Os 

documentos são contundentes, sendo eles: - “Termo de 

Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e 

Cartão de Crédito” – ID 28242659; - Comprovantes de TEDs e faturas 

Como frisado, não há confronto da parte autora perante os documentos 

juntados na contestação, e da sua inércia quanto a impugnação especifica 

dos documentos juntados e comprovação de que houve vicio de 

consentimento infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram os 

descontos são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a cobrança constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir 

contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, 

que não cartão de crédito e que somente houve a contratação de 

empréstimo consignado não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Como 

anotado, a parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar 

a existência de contratação em nome da parte autora. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso. Assim, ilegítimo é 

o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o contrato que ensejou a 

os descontos é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

e configuração de danos morais. Ademais, entendo que, não restou 

comprovada a existência de má-fé na conduta da parte requerente. Pelo 

exposto, decido improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em 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: 1010578-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA MARIA DA SILVA (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010578-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROZANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Realizada audiência de instrução e julgamento, foram 

ouvidas a parte autora e a testemunha por ela arrolada. Mérito Sustenta a 

parte requerente ROZANA MARIA DA SILVA que teve o fornecimento de 

energia elétrica em sua residência suspenso indevidamente em 

01/08/2019, uma vez que não possuía nenhuma fatura pendente de 

pagamento, com exceção com a de vencimento em 30/07/2019, ou seja, 

com apenas 01 dia vencida. Diz que entrou em contato com a requerida e 

foi informada de que a UC constava com a energia cortada desde 

29/04/2019 e que só teve a energia religada 05 dias após o corte. 

Contesta a reclamada, asseverando que não consta registro de corte na 

UC da parte autora no dia 01/08/2019 e que “Sendo assim, no dia 

01/08/2019 a Requerida ao efetuar inspeções via “SIAIF” na unidade 

consumidora da parte autora, constatou que havia ligação à revelia. Ou 

seja, o fornecimento de energia elétrica era paralelo aos serviços da 

Concessionária”. 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 a UC da parte autora estava ligada à revelia e que 

apenas regularizou a situação em 01/08/2019, não apresenta aos autos 

nenhum documento hábil a comprovar suas alegações. Ademais, em 

análise ao histórico de OS, verifica-se que consta corte no fornecimento 

de energia em 29/04/2019, todavia, em 05/07/2019 consta a informação de 

desligada sem encerrar contrato e inspeção SIAF; em 17/07/2019 

inspeção SIAF e correção/retirada de irregularidade, portanto, 

contrariando as alegações da requerida. Realizada audiência de instrução 

e julgamento, a parte autora reitera o corte indevido. Já a testemunha 

arrolada pela autora afirmou em depoimento que a residência da autora 

ficou sem o fornecimento de energia elétrica. Não havendo prova em 

contrário, reputam-se verdadeiros os fatos narrados pela parte 

reclamante quanto à existência do corte indevido no fornecimento de 

energia elétrica. Portanto, considerando que a requerida não comprovou a 

religação à revelia e o fornecimento do serviço de energia elétrica na 

data/horário questionada, incontroverso o corte de energia. Por fim, é de 

notório conhecimento as frequentes falhas na prestação de serviço pela 

requerida na suspensão de energia elétrica de forma indevida. Desse 

modo, não havendo prova em contrário, imperioso concluir que ocorreu 

falha na prestação de serviço da reclamada, que realizou o corte indevido 

de energia elétrica. É responsável a concessionária de serviço público de 

energia elétrica pelos danos decorrentes do corte indevido do 

fornecimento do produto, quando o usuário está em dia com o pagamento 

das contas, tendo em vista constituir ato ilícito, caracterizador do dano 

moral. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera, 

sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram 

dano moral, que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. 

Confira-se, a respeito do assunto, a título exemplificativo, a seguinte 

decisão: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. PRESSUPOSTOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. 

MONTANTE INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Tendo a companhia de energia elétrica suspendido o 

fornecimento de energia elétrica, quando já efetuado o pagamento da 

fatura, caracterizado está o ato ilícito gerador do dever de indenizar. Dano 

moral que prescinde de prova. Há que se fixar um equivalente patrimonial 

ao dano, o qual deve se ater às dimensões do prejuízo moral, às 

circunstâncias pessoais do lesado, à contribuição do demandado para o 

resultado e por fim às suas condições econômicas, sem se descuidar da 
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finalidade amenizadora da indenização e de seu caráter punitivo para o 

ato praticado. Indenização mantida em vinte salários mínimos. Sentença 

mantida. Apelo improvido. Recurso adesivo improvido. (Apelação Cível nº 

70006157747, 5ª Câmara Cível do TJRS, Gravataí, Rel. Antônio Vinícius 

Amaro da Silveira. j. 29.04.2004, unânime). 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. Não há informações acerca 

das condições econômicas da parte reclamante. A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, embora por curto período, gera 

substanciais transtornos e constrangimentos. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$5.000,00. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização pelo dano moral, corrigidos com 

juros de mora a partir da citação (03/09/2019) (art. 405, CC, 

responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ) 

calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362 do STJ). 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--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015932-61.2019.8.11.0002

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:

ALINE METZKER DA CONCEICAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

RODRIGO DE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015932-61.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 10:37:52

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007392-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

SUZANA FERREIRA DA COSTA Endereço: Inexistente, Inexistente, 

Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) SUZANA 

FERREIRA DA COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1007392-24.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: []->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) EXECUTADO: OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A REQUERIDO(A): SUZANA FERREIRA DA 

COSTA VÁRZEA GRANDE/MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008715-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008715-64.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 10:51:22
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013592-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(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: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA Endereço: 

RODOVIA BR-364, 11, - DO KM 435,000 AO KM 436,500, NOVO MUNDO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-076 Senhor(a) GILBERTO PEREIRA 

DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013592-47.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.899,02 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

09/12/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDEN ANDERSON GARCIA - MT21835/O 

REQUERIDO(A): BANCO CSF 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, 30 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: 1013592-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(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. 1013592-47.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011734-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011734-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIO BATISTA LEITE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: 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. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011734-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011734-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIO BATISTA LEITE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. A Promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: 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. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 
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consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015892-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL NUNES MACHADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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: DORIVAL NUNES MACHADO JUNIOR Endereço: 

RUA TRÊS, 15, COHAB NOSSA SENHORA DA GUIA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-001 Senhor(a) DORIVAL NUNES MACHADO JUNIOR: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015892-79.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 09/12/2019 Hora: 15:15 REQUERENTE: DORIVAL 

NUNES MACHADO JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA 

CRISTINA RIBEIRO MISSORINO - MT19317/O REQUERIDO(A): CASA BAHIA 

COMERCIAL 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, 30 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: 1015892-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL NUNES MACHADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Endereço: CASAS BAHIA COMERCIAL 

LTDA, AVENIDA CONDE FRANCISCO MATARAZZO 100, FUNDAÇÃO, 

SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09520-900 Senhor(a) CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1015892-79.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: DORIVAL NUNES MACHADO JUNIOR 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO 

- MT19317/O REQUERIDO(A): CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015409-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN DE MATOS FRANCO ARRUDA MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015409-49.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 11:24:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011230-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011230-72.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 11:25:16

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017162-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENICE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1017162-41.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 11:28:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019168-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI EMERSON BUZELLI (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:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-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: VANDERLEI EMERSON BUZELLI Endereço: RUA 

DOM PEDRO I, 317, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-605. Senhor(a) VANDERLEI EMERSON 

BUZELLI: 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. 1019168-21.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [VEÍCULOS, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

Alienação Judicial]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 31/01/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: VANDERLEI EMERSON 

BUZELLI Advogados do(a) REQUERENTE: MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA 

SILVA - MT22603/O, BRUNA RAFAELA MACIEL - MT21649/O 

REQUERIDO(A): BANCO J. SAFRA 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, 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: 1019168-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI EMERSON BUZELLI (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:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-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. 1019168-21.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015349-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MURZIN RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO GUSTAVO LIMA OAB - MT26540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015349-76.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 17:37:48

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007379-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA SOUZA NUNES FLORAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007379-25.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 17:40:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008053-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA MARIA SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: YOLANDA MARIA SIQUEIRA DE SOUZA 

Endereço: RUA SÃO BENEDITO, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-076 Senhor(a) YOLANDA MARIA 

SIQUEIRA DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008053-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.158,97 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

26/08/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: YOLANDA MARIA SIQUEIRA DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - MT9943-O REQUERIDO(A): ENERGISA/MT 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, 26 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008053-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA MARIA SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

YOLANDA MARIA SIQUEIRA DE SOUZA Endereço: RUA SÃO BENEDITO, 

(LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-076 Senhor(a) YOLANDA MARIA SIQUEIRA DE SOUZA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para 

que para que proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e 

pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO 

N. 1008053-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.158,97 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado 

do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A REQUERIDO(A): YOLANDA MARIA SIQUEIRA DE SOUZA 

VÁRZEA GRANDE/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017286-24.2019.8.11.0002

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:
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ELIANE APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1017286-24.2019.8.11.0002 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, 25 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

25/03/2020 17:57:15

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009358-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AUGUSTO NUNES DA SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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: 

1009358-85.2020.8.11.0002. AUTOR: BENEDITO AUGUSTO NUNES DA 

SILVA FREITAS REQUERIDO: BANCO BMG S.A 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. A não apresentação dos documentos 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. 

Intime-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007394-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRVANEI FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - 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 SENTENÇA Processo: 

1007394-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIRVANEI FRANCISCA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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. 

A alegação formulada nos presentes embargos id. N. 28202694 - 

Embargos de Declaração , merece guarida, uma vez que realmente restou 

omissa a decisão id. 27313097 - Sentença , no tocante a incidência dos 

juros moratórios na condenação do pedido contraposto. CONCLUSÃO. Por 

tais razões, reconheço a ocorrência da omissão, na decisão juntada no id. 

27313097 - Sentença, RETIFICANDO parte do dispositivo. Assim, onde se 

lê: “Ainda, opino pela procedência do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada para condenar o Reclamante ao pagamento referente ao 

refaturamento apurado e discutido nesta ação, devendo o valor ser 

atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.” Leia-se: Ainda, opino pela procedência do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada para condenar o Reclamante ao pagamento 

referente ao refaturamento apurado e discutido nesta ação, devendo o 

valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da 

data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da data de vencimento de cada fatura. Assim, conheço os embargos de 

declaração e dou-lhe provimento corrigindo a omissão/contradição 

indicada. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000664-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUCI MACHADO ALCANTERA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000664-30.2020.8.11.0002 REQUERENTE: EUCI MACHADO ALCANTERA 

FRANCA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta por EUCI MACHADO ALCANTERA FRANCA em face do BANCO 

BMG S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID 28503048), antes da 

apresentação de contestação pela requerida. 3. 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. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Isento de custas por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Deixo de condenar em honorários, 

considerando que a parte autora requereu a extinção antes da 

apresentação da contestação. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003184-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA RIBEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 30620650 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 
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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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004411-56.2018.8.11.0002

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:

MARIA LOURENCA PIZOTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 25 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 25 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015320-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON FEITOZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 25 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017173-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAR PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 25 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001834-71.2019.8.11.0002

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:

IVAN NUNES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 
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ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 25 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.
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
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